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•o qx ,11X3 nmT m 73a a’iE?a mxa naV ’a -ive?
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? ima

.>j?aE?ann isixa nxt mais anE?xa arx mnpam imn?nn

omann imipa .1420 nro ív niVnia maiE?x7n mapsrn

im„ naxn wití be?3 mm amata ?iaipn nnixa B’pw
’moa aaax ."naE?n maró av VaV nimn mE?i anavs aa^n

"naxn,, aipaai be?íi p’nvna rnsra ?iVrtE? anaio annx nms?n

."»usn„ xnpV tis

ruE?a (Csetneki András) ’pj's oxmax Ve? inxwn

D’xsaa ->e?x V"an Ve? várnám nv nai na’tn mára 1465

."xor nviM Vxx„

(Verancsics Antal) 'fv^nn Vüax patn 61 “1 1560 B’aE?3

nm anaxVaE? mnxai mnna mnxa B’iw nax Ve? «iwan

ipara -ie?x iax bv nsaan ’aaaa mmai rpnnV na maiam
.nxaan bv a’pnan rmmona 1552 mura

xrvi «]oi’ in aa? inai xe?i 7iE?’a imxE? mainV nxn

mn x’E?a *10)’ in .1567 :mn Viaii’Daaoiip mya oioaa ina

n’V’aa mxVan vVa? ana qip’ani ,iaVion Vsx mm 7e? sma
7iE?’anE> manV mao pV .ix’V’a’opa nmpn Vx ima’xa mán

mxa — ims?a Dmm maEmnn ns’ pa?a nxi tvsjhi

,iixa aa iá ,ma’an mos? Vaa ,’pman iiüVE?n naipna

aVpa aipa ixxa an .1492 mura tido mnaa amm iaE?”nn

nmmmmao rrn nVx amm .a^o'xn ’"j? iE?aaas? nimxa

mVxE?ai mxaxs? nVmp no» .amso a«n mixi non ’Bb nnai

ima .aiö mn aasa .’pmVoi Viaia’aaaoaip naiV íaa urnáin

nayaV 7x1 — main íaixa nnoaa pioyVi mypnp nanV anV

amx írni a’pniün av nm ixa .n?nn amaa nVE?aa mpD bv

bv Tas?aV avTitan iata nr>jn annx .1686 naE?a ián? aa

maia nnaa anaainn Ve? ammaiVn nirsa ia Va? .xax npaa

a’pra anV aons? mxa anaa mmn nnan„ Vs? iVap 7E?x

.n^pmon rVm •>"? E?aaai oiaia a’E?p
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-)is nV’.np nK 1660 napa mára nmaa ina nnap ’an

.ama ’tra lanaa ina nPK mV’.npn riadna

main Vy a’Kxaa ^nr iimaom ,tiana mim nn ’bV

p’ jiitamu ’aa’o aniK naKa nxaan main Vyi a’Vpim

,1536 napa a’Vpin’ main nK lapn nPK anronp kibk nypV

.mv miKa a’ap 30—25 naK main mra Vy nay
nnK .naKa a’an amm nKPa kV ’pman naVpn mi’a ay

nsoa apn rny (Batthányi Ádám) ’anoa mK Vp impna
7500 UKa mm ’soa,, :*pyon nK 1693 napa iVp maiapnn

pa aaon Vy B’Kmp uk ,i695
_a ,a”nap maya VaK "ián

nnoia paV myn Vp niP’an (Fenessy György) ’pas amma
amim pi — nmV mon nmaa — anaia,, aaonn ’bVi myn

,-i’ya mi’ kV

iVan Vp ima’K nmya nr aaon Vp pKan iai’p Vy

nxyan ia ma TinpV iVan nnsa na ipk »]iP’an Vk Wibik’V

aimV nnaxa niP’an .asaa Vny kW bp ikVdip amim ’ap

.BPiana kVi asiaa kV ,Wk b”3pV naiK’ kV yn Vap naV

a’aaon Vy iann *iki mán a’ap ipaa uKa imo .Wk amm
n’anV mao .mya aa’P-nVpaa nVysn nana ptaVpn mps ay

.B’a’ 3—2-a mi’ mya mnpV mo’Kn Vy nay V"an ammnp
,Van öpib mm Vy msoa — I7i5 napa — nnrot nmyn

.yiap isiKa naKa na pk nt mmp maa nr pk .uko map
laV yma 1719 napa Tinán maiaVp Vk nVan Vp mna’Ka

lona mn (Oppenheimier Emánuei) namasiK VKiaay ’mmVp
.ap na mn kV iaxya Kinp ,niüa .naKa nman

maiyn Vy nymn a’mVpaan maiöVp.n iVa’p 1767 napa

.mm »ik na kV nV amaon ninnaai naKap

— 19-n mán nVmnai i8-n nK»n poap ’kttiV amp
naioV ’ia’P Vn — maiaVpn Vp nT>Vna’Vn niP’an map’ya

py»p .mVp nn’a ammV iama n’ya napiaa mnnpV mai’pni

maaV mpn pp’ap i’Vy a’ym’ npK ppm.n mmn Kin np’B

nnK mm ay nn’ 1832 napa nnaya inppai 1825 napa yap

np’B .npn’B qip’an Vp insVana pnp ’Vnsa apa
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aianvia atPB’x an* pina ispin^ o:a: 1840 napa

Dnvrn miina ar tat
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? ay .anwia bv nnow íoa orrára

i^Bsa's /p'Tpia /npatriiy^B ,nysnp ina /ryn na’aoa onsaa

1841 nam aaa .ttfppoy biib aaió woa txaai — 3"roi

^ya ,pntp ’^nsa-piüíps va anopj pai rfrnpn nianxan

— aVoas teiai? ,rmu amo — aaxa inas ,aapa nana

asion bv r»a») roma amo — maa apy> .Saia-pwya

1843 nara ,’iópn — óra ^mnn (ana aiaoaVx ooaisaa

.cman 27 anaaty xnap’naann naon

am ,opi arra *iov aaa n\n a^»apa ^ írnia aaa

aaa íxsio ji'rnpn aa bv r-ppsn ax xbnb xa 40 ^aa

rpoamaaixn ama ax ia’x x’an arai naon nana

it ma *rv taxán aa’sa aiaai .aawsaa-’a^aa "anaVnix^a

.naaiB’a
1

? nai arron 1

? na : aonna ama asnaa bob aaaaa

rmi inas ,pvraa maiaiaaixn aaa bv nair prsV p»a
am'nx’a'? ami araon bv rao^an anx dwi aiaaa aaa

Von bv nai ammnaonpn aiamn aiaa naontp ,pavi’3a

auvxn ’xi^ns anx — maisna aaa ,dpi í>xi»ty id’do

•’iaaia paa aioVna araaaa anx^> aaa — npnnx nw’a
.árnnyá anaaa

,’aix
1

? aiamy
1

? anuin bv npaxaa aaa dpi .a aaa

pasaa tikira oy .aioaa rom iryaa bv maxin anx aaai

o^pa xxn ma .D^aaa^> dpi aaa p^x: />aixSn alanté

osai aar amxn .aixn Tinán aianV aan marian anxa

Barna an .awp aia’paai xVaa aopw dw ,ni’Tft xaim

.laix’aa axaa aiapy innwn maiopn í>aon ax — inat

,1853 ami xnap-naann bv ’soa a"iaa aaaaaa ír naaiy



ant ’in 3 mann nsipa ^ap 1

? nxixam mn ’xar t>bV

.oT,n aia ’xis-m ViB’nn ma
1862 nana txí> x’xw ,rir>npn ’i’naaa fixáim .’

Tan mn in^’np í’ab am pa onw nna^ ux íaaa ^Vsas

^mairn niSnpn ’ian nx na dtíb 1

? pmn nrn a’-m .mna

.mnmn nx i^bxi o”irpyn maiakn nx ni

nap noaan ma mai n^’npn to” inx “ixp tat

4 nv mrn ’aayn “ison n’a nnsi 1855 mao mx ‘inán

na’aon ’isaa .861 mn 1858 nnpa naxa Dnimn isoa .mn’a

,mtrBi 1370 n^’npn nma 1869 napa .onim 680-a rn

,2328
- 1

? omimn nson mn 1880-ai moiVaixn ^Vaa 7.2% -a

.moiVaixn ^aa 11 .3%
nysipn .D’aia’n xbb nmrsa myn ”na tmípn nnynn

n?xa mxa ni ’XTia nainn 1882 nnzo mn nb'bv ’BBira

D”amaax D’ina iobth oibto n’aa ’a x®a© *iiimaí> ma
.mnsa iaa yaa’nV pina isixa nrpx --

1868—69 maira mmain nrrm bv ’nxn onaaipna nxxina

12b íanxnn "D’mpnan,, .mana ’atr
1

? nanan mim na^sna

nax nVrp moammixn ni^’np nx in’pn nnoaa o’pmm
:p’5na nVn x’n >"in D’aiiTxna nnx nx!? nsioxn x!>

ixaai — o-uaipa aiV’sn ’asV mmr ’sa axan nx mxirn 1

?

."ÍTDlX lIp 01DXÜ0,, DTWT

p^n mn 1877 naira .nxr ^aa rnnsin nSnpn nnnx
naax n^aa ír n’aain .miiViX’i nb’np n’pn

1

? n!>’npn ’aaa

mmamn ix ,mamim mioan ’aaxa bv mm annaann apy

am nwxiai D’Tin 30
_
a bv nnanr ’ia t? i!>’ain nnm

mna 1

? nn 1

? jmair D^ixa onVtpa n^’sn ma napn1

? ,’irxm

nV’sn n’a .pn» ’!>nBi-rnair’x nianair napn nana naira ír

mxa moammix nV’np napnV tót nirra
1

? mn nt rtsa

nV’npn napin 1879 naira >'t o”n .n am ma nnx
nxira mon n’ai nr’n noaan n’a .mxaxvn moammixn
noaa n’a nasaV na D’oamnTxn .nmpan nV>npn nima

.lVnsxp aimn nxpa tmn

1
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r>aa .1855 mroa non mxa mnm ’aayn neon rv>a

nroií>ro urna main1

? ro’ /mapnV nix 1

? xbb innüro a’ro’xn

:am .a'iysi anmiaro nrmn 1

? amai pso x^? ->rox .a’roax

mm o".ma nyn vmi arom ,rmiro ^nsrinaro’x nVmpn roxn

ny ni rppsna roa^ro mrniro in .
vn mai nnaaro xairo

.nanpn nxan *iio

yanx maya dVix ,mrr>a roi^ro oy nírnn nnsi neon nm
ama nyanx ipoy nxmnai rnrarn nn’an nsou tw®
ma^n mna íp'ma íoia npinxn mxmn .m-naxtó> nmai

icaxnn pro 8 iroaa .n^npn nsipa mm Vmn ip^nai

roma bv o",ma p’aa mai 1863 mroa pm maro nma o".ma

T’aan .aixaimi «iom Snpn roxi bw nanan maira n'rnpn

.nyírni mm it ^yi b”t ani maí>ix nyanx bbo nsmi romn

Síim i"inn ma’ 1

? .mami nmnn n^mna mn nxmnn msro

nsroa iroya ama.m nroSn ’hm .nnanan nsro
1

? aumna

.nmnnn

líroto ma’ 1

? m?a nirop paxn^ nVninn nx^xa som maroa

mtxn npsan mipmaro /ísioa .nmaVron nnaann 'na nmuwn
ow.T3 ma iái — nrroipa qiro’an mm irma — oxn ^xam

:*r*yn xm .nmuwn nsroa nxmnn ^roa npsan ma nnyaí?

aa
1

? n mxin naaan nsro aa
1

? na 1

? .awmo ,awi.m aain,,

"j nmama

,nwaya yiaroa myro 12 ^y nooann awia^n nmaw
nsipn 1

? naym Vnan rosinn .nmama 8-1 nwuwa myro 12

.wrom ^x B’romna — amnn

uram 1868 mroa ronnn mayn nmnn pm nona ay

mroi 1

? ison nw nx moaV n^npn ’roxn^ myn nina^ro

nnnu nyxnn .mn-^x ,'Vn nso nw 1

? lasinV ma nmyn
nx .mrniro xairo mm ,o".ma nyn roxn arom Vro ins^ana

a^pVi T’roan'i n'rnpn “iro nauna ipán nvraannn nam
ixs’ro o"iT3 nai nx rmaan^ ni

1

? noiai ’xasy m.m mim



.inra o^wan nson ma paa nnxa mrxn í>aa roma ií>

.mnya di nnanip xnnV n^>npn naaia n'ix mnoa ívnb

.mny^an nxmnn nst?V mninnn nst?n nmn 1868 nnx

.yiam niyv mm mianin nsm nx naV h—n mmaa pn

an mm 1

? mxn ni?x mainy tma^a mán mon 1887 mm
mán nnix1

? .D”iy nma^n 12-ob *imnn nxnp 1

? ,nis? na
."Itotíi n’wn mán,, mxn mny.n

niD’o na 1

?: .yiam irat? 8—6-3 ia»pm mn wí>
m^sn ia”pm annai mnam .nb’sm xnpa ’anmn ,-j"inn

nx .yiat?n nt?ns nx nma^nV rmon nman ina ,mana

mmam ann ia”p mya neon ’na nma mn ma’ 1

?

80-a v.n ma^n •>an .ma^n 262 D"ma ma 1895 mm
r>n nmatona 40% .nnnp 4on nnx ems ny nxnnp

4200"a laanon o"ma npmx mxxin .mí>t?na D’nnmt?a

nana Dims 1800 ,nSnpn nsipa Dims 2200) .nit?
1

? Danis

nmxa nV>npn mxxin bo .(om ’oaa Dims 200 ma’Vn

nampn nxan «po ny .nii?
1

? oims 13,000-a laanon nsipnn

.mmn D"ma nptnna í«d x 1

? ’nVma ix nmy mn nx

nman Vtn Dims 700 nmn nman bo mmt?n nnmat?a

.'B 600

dis^ ,nrait? m 1

? n"i .-nman Vica mai? naa i^n
1

?

mn o"ma “ima 1896 mm .in ina 1

?!! ,wn xait? ,n^ssip

,(i86ra) nV’a “irt :o"ma mai (1855 mm) mp 1

? ma
mmn (1882-a) mVs-n^i’x ntnn ,(i880-a) érni xait?

.(1857 mt?a) naxVa 1

? nman — o^i’-mpí?

nnjavnmiKn nV’np

naa ami? ^n’oaimnmx m^np mnxnn nmim atn Vaa

mxa .Dm^ixnn mSnpa nan mnspa rtnann in .1871 mm
bv naa imán .nnr nmxa mit? nana nrn n’^nnn Sninn

ann bo nnnnxn mn mii? nx nnnai? nV’.npn anpa nemin

ama ’^ya D’tní’m bo nmmns 1

? nanii?i mm .2 .•> pinxn
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.am ma nnx mr ny amnn snpn .noian nn ’^sna ima
ma ma ,nma ai laipaa nna’? i©pn n^npn na maia
oa bv mxi^> nn ma©n oiyan i^m ,n©sa nnaií> imin
in n^x .nnanaa nbp mxaa mm ,n’B© ín’ aan minin

.1879 na©a nap© maiainixn moamnnxn nVnpn no^a

mn ,iyxn nma 1

? ,maxii «iion ^aa© — ii©xm nm 1

?

iya©i ia©© mm am x"ain m©a ima — pmxn ni

Dalain n^>©i©a (mm©) isid pya© m ,insV iaSi rx ma
bv na pl "nsio ana„n bvi bv na .macisa naonsan

ninna© msoa maipan mioan >'pixr "isio nnn„n Vsa

nn nnsai nmo bv naiai nn^a ©inn aiV nnan naam
.n^npn nm imx iaia — ni© nmxa maii imnn© — noian

•Bírna min nso©a ,13 pnr> ami i*?opi í>m«r> am
mm bv mxapa ia© — lanp laa — isid iiya© am
"D’T>on,> bn nm im xb .inVnpn "na^mixm mamniixn

mspna npi 1

? pmso nona m^sn mm inán 1

? noian maa
nnn 1

? m xb nai na in ní>xn nnnaan .nanai mm nna©

nxiap ínxnn 1

? nrr^m nn©yn nn© non pi .n'pnpn na bv

^snn 1

? n©ioi íVsam apy’ n bv iminaaa "B’Ton,, bv nanp

naoix naax .bmn noaan nn ima© ©nan nna msa inaa

.naipa *ix nmrxnn xb " i?B”iD©„n

i©x ,i5io nmax am bv naxa nx xna nsona iSi*?

.iVysi inx m nnVm nx -jnyn ia

nx©V nna ny ©m iV íi’pnn ,isio iiya© am rpTn©a

na ©nm ‘jy am nx nn’©ia in iyiai in ’an .ia imx

nr>on© ,naam *?x ni 'aain n .noaan nn ^x imx l?nin l

?

mn nn© ,96*n ia ,©’©n am nx i©aam ixm xn bx

1©aa rmiana moamnnxn V© mim inVmp bv nna©i

.nn© 64

am nn© tar>a ini’ i©aa inn n^npn im m©aa
Va’p naín n’nya .inni non n’nyn inna mn .*p pnr
,nn©a laaa mym ,’©xm am bv ián pos nx nnaya

.r^y p^n nn© mpaa íVnx

a’



ii n©x ,*p nnnax '*i tor naxa nx xpa nso’aa itoto

.itesi ipx px ”a mnton nx ampa

,mtoap teiaa pte tea xte iV npma ama mm nam

84 ton B"Bin na©a ma’ pa©i pi vas te *ioki xte

tip mx 1

? xm ,n’©xna nso te "nmax p pnm nmpto, nso

m©imn itoan© ite marian ma pro nm itoxi .amaiiaa

nmp’aai nxi©n map maxi nan ,minn mpixpa tea

.ten©1 mpaa ,dpbo p© ,t>tm -nx
1

? ixpin ,nx©a©

l’p m©aí> ama ,’©xnn ain te iái pa’p© n©a ann

namaan mtops ma© te a©aa .1915 m©a rn np axi

,aiapi nnna©a nnn©n .intonp ’ia dp pina n©pa nap

noaan npa npiai anp anx nm teána .omniaxn p“? te x©a

pisai pp©n n©nsa bapb asm mnnxa pnx ni© teái

x©iaa nx i©man© n’i’ppa mmB’oa tem mxxnn nx jipx

mr©^ nmai onx bob mis maon© ívb mmn .ö©siaa
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a amin nnapn ma ntair .1840

mann nxna ms 1
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.mmaxí? nnapn ma nair nx maap my.n nVnan nmxa
anmr nnx .nnapn ma mnair an^n np^n nnvaa na^ara

nmn .an^nn npVna — mxnx m bv — napa omi .x

nn’ anpa nmap ’amxl? inra nnaiaam nirpiaan ír npVn

.n^npn

yroai naxna ia”axn nrnaxn bv mmPiys miran nma«

nnya^i nrar nn^ yvo ,mpptai arai? mnoira 8
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,mnaxn nsipV mannni nnann ’an na^a .xiravtf> nayir

vn immoaamr pin miry mann nny mann mira ms
.tmasV npnx nnaa 1

? wnp
Pis’an mn nmaxn ^ir np’yn nmpsn /tanasn nmax

mxaxa ix maaix rnmm mnsiraa amim ’"y mw’ anV’a

nnV’n bw o'ma naon bs .nVxn anVm bv mmn aaiam

.ntr’B nnair maiam n".ni’ rmtr raa’x mai i^>ay anaimn
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ra) .nanpn napon nsaa aana .n^ia’ pina nn’a^n
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nanaa it nrrrr> bv nnainm manan ,nnoian nna’an
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max.mx nt mn sas ^as /mnaixaa minin i«:x aa nttx

’ao laa Tana ’oammis mn s
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? sas .”n ranaa marxn ns

a’ann mní” jnarí> ’V nn’n línx nurxni ,an^>a ’arx sí>x
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"ínipn tx amurra main bbonnb,, enripn psi> nn^x s’n
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? mi’ix a^immai
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am? a’ínnn animman a’3”n Dsn : m’xan ann ns np’oxn
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.B’mpan ’"s ’aixm
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anx-Vna ninasn ni’oia’in napnV mmai am umn nxi

’hb'íi ’sVa npiasn ipnaom inspm VVia nxn .D’VtmTai

s’xn ion .nmiV’n ibo maa n’soa s’ptrmV oipaa .pVm

d’Vsibi d’Vii? mmnV ma bv mxnoi mxVa ma o’pnV

imanVnnV n’i”3ix .’"xa oai’pi amma 1

? d”dd nuasV d”H,t

.mán ina mianpn nxan nx mnV /rnsxn am bw na’ann
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,nanpn nxan bv mmnxn n’im na no’oia’nxa naVtr
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,’"xb imxa íwa mm ds in’ *innm 1905 mm jiumn
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V’ys ísixa uxa nnnm u”iitp in .mrtn noaan ma ixn
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axan VVia ,’ipsn p’Sin ívnb ’iVi nixa *pD<iV .Tn Via’ xV

aipa pns msV na imáim Va Vx’i ix ,iaioan ’ü’Visn

nnm it wau .i’nvV ’a’Dpnns sixpa mma naia írni

írnia i"i ián nnwn nm iioa .uxa miasna aVnna
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mr íVmn mnx de?x r’pn nunai ann n^ran omyxn
.iaxy ínxmnnna ,myxn ann

nnat nmsran marst n^iys
1

? nmn n ,x^a nr px ,pí?

jirnímpn mmnaa mVipna 40%-a mariin na’Enn

,i’ya : tonima Din n uxa nnmn nnxts? ^e? nan an
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? 1909-3 ion .x.ö.xn

.x.ö.x*a ixx’ .mese nxian pixtor ni’xn Dpin -nrxa
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-xtoi mpn n”mp in .d”tom D’Xö-iiBon mnö bv axtpa
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.’ampn toipm D’xoaiBon aapa n^aipa nmn m’mpn
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,omi® ,i”i?p D’nxn ,rr»a) o m’Va inrxm mpaa »x.ö.x bv

bipnnb nxiapn nto>’ x 1

? nnnm ^Vaa .(oam aan oxixn

/X m^V

:mmx ma’í’x
1
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?
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? x^> ,moan
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."^yian„ nrux 1

? ’nxn naaxa 1

? mm 1949 na®n nxnx nbv
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nanaa *ix m‘ii,xa ma-^x1

? mm — mrt>a pa — n®”í?a ima
.(1952) ^n®1

'ivb nmn n^isa nana anaoa pioy^> i^a’ nyian ’aa

— ®xar> nVa rn .D’xamaon xbti — oxo .rnax m : d’ípx

mm bv nnainm nnoian nna’an 1

? nmn awai TO’xn Snaa

.nx

rt‘?-na ^y di meio íann nnan mntxxim nxi®n ma®
.naxa crmmn D’xamaon nmax ,.x.a.x bv

íiKittrn

naao nbnn 1944 na'? 19-a miami? D’aanan nana ay

i?y non 1

? naxa mwn .nnaam unt bva nmb ma®nn
ommn nan .D’rntxn hma oVnan^ m> "ams aaia„ omnaa

.taa “inxi> nxp tat ^nn nixa’aa

axV’ip’ix mainm pa® amtxn ’a® tyapa ’xa m®xna
a® .myn ’a®in ommn isoo may tann mpaa mtioixi

timx® mmn mmn apin .nnx .ma nwa®a 5—4 leaiaxn

.tB’in ’awin
1

? niannm titán npaox nx

iaoxa® ommn ixxaa mr nann nan axaa

ona .rma bv oinna T’o naan namoa itam ®an nnana
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.menni pia npeox xbb .pmna a'riyna anno ,txo .aity

wn .a^xanan n’Bixai'Tn ’^yn ^>ia B’nx nm nr>i
l

?i

.Dnnn1

? ran nnan mm 1500

nnr my B’iyp mm íxa myiaiy 4-3 nraa imi-”n nnx
is33 mní?b ncmna ma 1

? ibaw nnomm árnyán n’tyixn

bv onna nmx ieoix nm nxa »"p 16-3 pma .írs-ip

,ms ’33 x 1

?! nrn an vn iV>xa .an^oiVai maity anaí? mán
amm -iooa anpn ima mm lano: nw naa ia?aa

.mntaxn mmnnn ónixaim
mán 1

? nana omi dw« nan amma nx i^>ain apa

nyma pnpí> ©o: 90—80-3 main aw /V?pa noan bw naann

xiron nxina ,naana .nnai mo hv mon (d’did 6) manab

nym naa nnx .pwnó nana ,ni’n ’xina ’izmxn

,0’apTn .1944 ’nn 12-n /a ara .rntfix'? naann amin a’arx

mixa my íoiain ímnipmn ay mna’xn 3"3i nnSn .a^ian

main ,n^>iaa an bv manxn mxp’jon ’sb ,nn ’xn mnV oi’

ipVin ,nmay^ arnya rrw onaim ama .n^p^i axan 1

?

aan miani ami ama mina*? i^aim nmay-mxiap*?

nana aana piai mVanpa nonea naiay ^Vaa nna^> i:it:

.m^aman

.naana ana^í? nwnaa maa ,imia nomn xbv n bo

nxní> ^3T> x 1

? — nana nnnaa nmen mmayai anna
bs .ump1 uw aa .nmix-^xn ammn naxiy nx iaxyV

írnnn 1

? bír nmen ninana maaiyn mxn ix non ,nxn

>"y amma nana aaa ,0’xin amx im nyta oya p^>n nx

.annxa anxin ananin

anai 7 p-i rm^ix 1

? lanony amma 1000-3 ma
ama nxiri xb o"na V>ia anSa mxa paa .am 25-1

iámmá martra nmara niniir ,’^po a1

?a .aax nx

.rmmx 1

? írni x^i írni
1

? xaw xi? .niwxnn aViya nanVaa

;ima nx xxa xia ni nmnn nonxon ama to ^>ax

P’iaa nsaa ai’nír aaa’x .imna asm wneíra ay aa’

aaa .nmbnb ianp an xia nxipxa ama aV>rn loooia

miaí> ann oom ix ,pn nmaa annoaV n^xa myiaip



,mD®an mwaa imxa inr» xxaa nr>xn iaar .D’xxan nn
— ’bwp non bv n^mn nna .iaoisí> ima xí>i mmn ix

ffisa .ff'na’ mma nam 100a irmon — pnrxa^xavx

ioona naa^na nxxina peo'npxan inon bv n’annxn

D”iVn ónix ixxa /v>sn nx mnw ,mixn xaxn ’^m .oím

n^m ní>x r>n .pwn nana lan ^oo i'b -<bmn más? bv

•as
1

? .wsnaa irmon oxo nnax i"i .i"M inam iixia

xsna íana xim — osna 1945 ixian imn bv mnms?
.Dm abb nxiai — mxs bn

natra mraa ,om namn .maim nna 1

? om^nan raa

.nmaan mona namaa naa nm ’aaian xaxn iwxa ,1943

.onim im’ rporn owa i^ra nxt nna 1

?

-pVoa’xm D’xonn nai^s nnat imma D”aio minixa 1

?

is?xa ,iaiopixa 15-a mp iáin .misein nn nnap d^xid

maaa nanp iasm Vian mánián mm bv síin mim ^raixn

nsnm nra ia isnnn axan ix .nnatra mai Vaon nsipn

naivon nx ínao ipx owon nx ipmtn ,D’sxan nmx ,isan

,naite nmxa i^X’a laVa D’pax wa .ana iiinxn is? ,ip Dia

noa rnipsa nnpVp 1

? m^pa d.i o"on nVwo ’aoV nsnpi mm
.naivon

...1113*1111 bv n«n

nVnn ,T>rn innm nnx ixp pt ,1944 naaxi anma iaa

Dipaa .ist>b map ,iaypV imán naiva n^mpn maaixnn

bv mp 1

? .D’aaian d» nma ipx nmaan maiimn nimpsn

pmxp m .imn n^nan Tpsn nx oa onnnna nnnx naxi?

anam .mtapan npsa ixaipi ox“?a pm ,imn pxiV nm
npiman nVmpV maoan .nsn ima pan npi^n bv naiaan

mpxia .oxVa n^nx ia» npxiap maar ntoian '"V napin

nato? nm nmnn n^mpn pxi .niSipn w irma noia 1945

n^ai ixaip p^it D’anix-’an ^pi rnip ixiiopm laao ,r"o

.ona



.maipa mám nmxa pipa x 1

? ’oaronnixn noaan ma
,V"xt isid rím? ’an bv na: n'pnpn aní> nnaat? nnx ,na

n”n naxx 1

? nnnn1

? n'rnpn nto’ aw rr'm isid iám’ ann

nn.nan ’aiVix’an noaan ma .ampaa n”nmoa o”t.t

.a’aioan n’aanan ’Ta anpn mn rix’B nxa mt?p pipa

ampa mx .Trixa oinnm nrxn Vai natxa a”aixaxn mai^nn

ntrnnan nSnpn ’txax .’aanan xaxV ionná noaan ma txn’t?

bw mman nnxa n^’sn nnn mno 1

? i^a’i nxtrat? na bo ibox

,ixnaní> naxim imaóra xxna 0"<T3 mm .mvn nson n’a

n’a ix ,x^B-nnixa a’’ní> iáit? a’nV> nintxx amx iVa’p at?

.b-’bD nntxa nnso

nain ,marsa iso-a naxa mn.T.n nnaa 1945 nat? nioa

.r’nmx niflntxan rtx’at? n’tna nsoni rrnaxn maiVs ’Vma

,manna ’Vman n’txa 300 a »iox ninxn xaxntr nxiatxn nxisa

aa mxxaa imám inpt?
1

? naa bv nnp ’xn-’xní> imx maxn

mipn ,ianxxí> ,rn nVx mipn .iaxa maai n’txa nnw naa

.xnt?

a’a’ann manmpn ,n’nípn nai
1

? nonnax napin 1946 ‘pnaxa

mnn’.n Tntx isoxa nanmn o".Ta nxna .n’xxan mnn bv

i"i ,-ibio tani’ ann ixixa nV’npn ián nx .naxan

B’aixan nnx .px’jis ni^tx ami nxnt? .t ,’t>po .x .n^ons .n

nonnaxn ’iV’a
1
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így szól az Örökkévaló Isten:

"Felnyitom sírjaitokat, felhozlak a sírból
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A Dalárda Miskolcon o’inan nVnpa

Egri zsidó melódiák találhatók

a jeruzsálemi Nemzeti Könyvtár

dallam- gyjteményében y 1851

katalogus-szám alatt.
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Esti imákat vén fák lombja mormog,

farka88zemet néz Mátra és a Bükk

,

a. város körül örködnek a dombok,

csend, békesség és szl mindenütt.
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Webermann Arnold

Webermann Amoldné
Weinstock Sámuelné özv.

Weinstock Ferenc

Weinstock Ferencné

Weinstock Miklós

Weinstock Gábor

Weisz Bertalan

Weisz Bertalanná és gy.

Weisz Imre

Weisz Imréné

Weisz Pál

Weisz Nándor

Weisz Nándomé
sz. Schwarcz Manci

Weisz Miklós

Weisz Ágnes

Weisz Artúmé

sz. Braun Klári

Weisz György

Weisz József

Weisz Józsefné

Weisz Zsuzsi

Weisz Béláné,

sz. Grosz Magda

Weisz Károlyné

sz. Pollák Irén és gy.

Weisz Ignác

Weisz Ignácné

Weisz Edith

Weisz István

Weisz Anikó

Weisz Rózái

Weisz Antal

Weisz Antalné és gy.

Weisz Márton

Weisz Móric

Weisz Gyula

Weisz Gyuláné

Weisz Judith

Weisz Mómé özv.

sz. Schwarcz Lenke

Weiszné, Juci néni

Weiszhaus Jáoska

Widder Valéria

Wiesner Adolf

Wiesner Adolfné

Wilkenfeld Miklósné

Wilkenfeld Gyurika

Witz Jen
Witz Jenné
Witz Pál

Wolf Mómé özv.

Walf Gizella

Wolf Nándor

Zinner Jen

PÓTLÁS:
Klein Sándomé özv.

sz. Schwarcz Boriska

Bátki István

Schwarcz Mórné özv.

sz. Márkus Paula

Ger Arnold

Ger Amoldné
Ger Ágnes

Ger György

FÜZESABONY
Weinstock József

Weinstock Jolán

Weinstock Sándor

Weinstock Slomo
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Silberbach Manó
Silberbach Manóné

Silberbach Ella

Singer Bemátné

Singer József

Singer Oszkár

Singer Oszkámé

Spiegel Pálné özv.

Spiegel Julika

Spíró Józsefné özv.

Spíró Ödönné

Spíró Kató

Steiner Géza

Steiner Gézáné

Steiner Imre

Stem Jakabné özv.

sz. Schwarcz Berta

Stem Sári

Stem Sándor

Sugár Zoltánná

Sugár Éva

Sugár István

Sugár Bemátné

Susicki Andomé
Susicki Márta

Susicki Mariann

Szabó Andor dr.

Szabó Jen dr.

Szász Sándor

Szász Endre dr.

Székely Adolf

Székely Adolfné

Székely Béla

Székely Béláné

sz. Ehrenfeld Irma

Székely Marika

Székely Endréné

sz. Frenkel Irén

Székely Gabriella

Székely Julika

Székely József

Székely Józsefné

Székely László

Tardos Józsefné

Tarján Béla dr.

Tarján Béláné

sz. Preszler Edit

Tarján Katóka

Tarján Éva

Tarján Sári

Ungár Ignácné

sz. Krausz Etelka

Ungár Ilona

Ungár Bözsi

Ungerleider Lajosné özv.

Ungerleider Ilona

Ungerleider Jen
Ungerleider Jenné
Ungerleider Lujza

Ungerleider Dezs

Vágó Györgyné

Vágó Marika

Vértes Éva

Walder Ármin

Walder Árminná

sz. Preisich Anna
Walder Ica

Waldner Sándor

Waldner Sándorné
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Schwarcz Viktor

Schwarcz Irén

Schwarcz Ern
Schwarcz Imre

Schwarcz Jakabné özv.

Schwarcz Ignácné özv.

Schwarcz Amold
Schwarcz Arnoldné

Schwarcz Ferike

Schwarcz Lacika

Schwarcz Béla

Schwarcz Béláné és gy.

Schwarcz István dr.

Schwarcz Rózsa

Schwarcz Márta

Schwarcz Dezs dr.

Schwarcz Miksáné özv.

Schwarcz Miklós

Schwarcz Fülöp

Schwarsz Fülöpné és gy.

Schwarcz József

Schwarcz Elelonóra

Schwarcz Bemátné

Schwarcz Miksa

Schwarcz Sándor id.

Schwarcz Sándomé

Schwarcz Vera

Schwarcz Dica

Schwarcz Tibi

Schwarcz Vilmosné özv.

Schwarcz Józsefné özv.

sz. Steiner Eszter

Schwarcz László

Schwarcz Jenné özv.

Schwarcz Hermann

Schwarcz Hermanné

Schwarcz Boriska

Schwarcz Margit

Schwarcz Mihályné és gy.

Schwarcz Farkas

Schwarcz Farkasné

Schwarcz Ferenc

Schwarcz Helén

Schwarcz Olga

Schwarcz András

Schwarcz István id.

Schwarcz Istvánná

Schwarcz Hugó

Schwarcz Józsefné özv.

sz. Langer Regina

Schwarcz Istvánná ifj.

sz. Kupferstein Rózsi

Schwarcz Gabi

Schwarcz Marika

Schwarcz Eta

Schwarcz István fuvaros

Schwarcz Istvánná

Schwarcz Lili

Schwarcz Sománé özv.

Schwarcz Lajos

Schwarcz Lajosné

Schwarcz Ági

Schwarcz Péter

Schwarcz Ferenc

Schwarcz Magda

Schwarcz Dezsné

Schwarcz Veronika

Schwarcz Miklós

Schwarcz Ern
Schwarcz Emné
Schwarcz Rená

Sebk Béláné

Sebk György

Seidner Sándomé
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Roth Dániel és gy.

Rotschild Oszkár dr.

Rotschild Oszkárné

Rotschild Andor dr.

Rotschild Andomé
Rotschild Ferenc

Rotschild Ferencné és gy.

Rotschild Magda

Rózsa Fülöp

Rózsa Fülöpné

Rubin Henrikné

Rubin Imre

Rubin Sándor

Salamon Endre dr.

Salamon Miklós

Sándor Imre dr.

Sándor Imréné

Sándor Ilona

Sándor László

Sándor István

Sárkány Bandi

Sauber Rózsi

és leánya Eszter

Schiffer Sándor dr.

Schiffer Sándomé és gy.

Schlesinger Ignácné özv.

Schneeweisz Ignác

Schneeweisz Ignácné

Schön Ármin

Schön Árminné

sz. Szász Ilona

Schönberger Sándor

Schönberger Sándomé

Schönberger Anikó

Schönwald len
Schönwald Teréz

Schönwald Olga

Schönwald Margit

Schreiber Simon

Schreiber Mózes

Schreiber Mózesné

sz. Schönfeld Ilona

Schreiber Rózsi

Schreiber Livia

Schreiber Gizella

Schreiber Irén

Schreiber Sámuel

Schwalb József

Schwalb Józsefné

Schwarcz Adolf

Schwarcz Adolfné

Schwarcz Ottó

Schwarcz Andor

Schwarcz Andomé
sz. Ehrenfeld Margit

Schwarcz Ede

Schwarcz Edéné

sz. Weisz Teréz

Schwarcz Ignác

Schwarcz Ignácné és gy.

Schwarcz Dávid

Schwarcz Dávidné

Schwarcz Olga

Schwarcz Babi

Schwarcz Anna

Schwarcz Sándor dr.

Schwarcz Sándomé

Schwarcz Sándor

Schwarcz Ábrahámné özv.

Schwarcz Teréz

Schwarcz Rezsin

Schwarcz Márton

Schwarcz Mártonná
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Polatsik Ern Reiner Adolf

Polatsik Sarolta Reiner Adolfné

Pollák Fülöpné özv. Reiner György

Pollák Ignác Reiner Györgyné

Pollák Ignácné sz. Klein Bori

Pollák Dezs Reisz Lajos dr.

Pollák Dezsné Reisz Margó

Pollák Margit Reisz Manó

Pollák Márton Révész Menyhért

Pollák Mártonná Révész Aladárné özv.

Pollák Pálné Riesz Ferencné

Preszler Gizella Riesz Lacika

Preszler Gyuláné Riesz Gyula

Preszler Dezs Rónai Andrásné és gy.

Preszler Dezsné Rosenberg Ármin

Preszler Palika Rosenberg Árminné

Preszler Sándor Rosenberg Sámuelné

Preszler Ármin Rosenberg Ilona

Preszler Árminná Rosenberg Julianna

Preszler Anikó Rosenberg Ágnes és testvérei

Protovin József Rosenfeld Ignác

Protovin Endre Rosenfeld Ignácné

Protovin Olga Rosenfeld István

Protovin Miksáná özv. Rosenfeld Jakab

Rosenfeld Jakabné és gy.

Rácz Ferencné Rosenfeld Piroska

Rácz Lacika Rosenfeld Ilona

Rácz Gyula Rosenfeld Lajos

Rácz Jen Rosenfeld Lajosné és gy.

Rácz Jenné Roth Dezs dr.

Rácz Miklós Roth Dezsné

Reich Ferencné özv. Roth Hermáimé

Reich Lajos Roth Miksa

Reich Lajosné Roth Miksáné

Reich Zoltán Roth Rózsa

Reich Lajos dr. Roth Regina

Reiner Ferencné Roth Dániel



Löw András dr.

Löw Nándor

Löw Lili

Löw Béla

Löw Béláné

Löw Bandi

Löw Gyuri

Lwi Vilmos

Lwi Vilmosné

Lwi Mór
Lwi Móné és gy.

Lwinger László

Lwinger György

Lusztíg Ignác

Lusztig I. nvére

Lusztíg Lajos

Lusztíg Erzsébet

Lusztíg Tivadar

Lusztíg László

Lusztíg Lászlóné és gy.

Lusztig Sándor

Lusztíg Sándomé

Lusztig Gyula

Matheser Sámuelné özv.

Markstein Sándor

Markstein Sándomé

Markstein Imre

Márkus Imréné

Márkus Gyurika

Márkus Jancsi

Molnár Sándor dr.

Molnár Sándomé
sz. Rosenfeld Gizella

Molnár Andomé
Moór Jen
Moór Jenné

Moór László

Moór György

Moskovits Endréné

Moskovits Mómé özv.

Moskovits Róza

Müntz Félixné özv.

Német Kálmán

Német Kálmánné

Német Erzsébet

Német István

Német Sándor

Neuhauser Dániel

Neuhauser Janika

Neumann Endre dr.

Neumann Endréné

Neumann Péter

Neumann Pál

Neumann Erzsóka

Neuwohner Henrik

Neuwobner Henrikné és gy.

Pánczél Árpád

Pánczél Árpádné

Pánczél József

Pánczél Viola

Pánczél György

Pauncz Sándomé özv.

Pauncz Ignác

Pauncz Ignácné

Pauncz Róbert

Pick Józsefné özv.

Pick Szeréna

Pick Erzsébet

Polatsik Jen
Polatsik Jenné
Polatsik Rózsa



Klein Manó
Klein Áronné

Klein Lajos

Klein Lajosné

Klein Salamonné

sz. Goldstein Etel

Klein Mátyás

Klein Mómé özv.

sz. Ungerleider Malvin

és unokája Török Anikó

Kohn [en
Kohn Sándomé özv.

Kohn Ede

Kohn Edéné

Kohn Erzsébet

Kohn Salamon és cs.

Kolker Simon

Kolker Simonné

Kolker Malvin

Kolker Klára

Koltai Aladámé dr.

sz. Ungár Margit

Koltai Katalin

Komlós Dezsné özv. és gy.

Korányi József

Korányi Józsefné

Korda Árminné és gy.

Komhauser Miksa

Komhauser Miksáné

Komhauser Sarolta

Komstein Sománé özv.

Komstein Aladár

Kovács Bemátné özv.

Kovács Ilona

Kovács Ern
Kosztelic Mihályné

sz. Schwarcz Renée

Kosztelic Mina

Kosztelic Évike

Köves Ági

Krausz Lajosné

sz. Klein Linka

Krausz Béla dr.

Krausz Dezs
Krausz Etelka

Krausz Ödönné és gy.

Krausz Zsigmondné özv.

Krausz Klári

Krausz Lajosné

Krausz Bandi

Krausz Sári

Krausz Imre

Krausz Joel

Kredenc Miksa

Kredenc Miksáné

Krieger Zoltán

Krieger Zoltánná

Kroo Miklós

Kroo Miklósné

Kulcsár Mómé özv.

Kulcsár Sámuelné

Kulcsár Éva

Kulcsár Zsuzsi

Kun András dr.

Kun Andrásné és gy.

Kunovits Jen
Kunovits Jenné

Lázárné, Gyenes Kató

és gy.

Lederer István

Lichtner Marcel

Lichtner Marcelné

Littmann Sándor



Hoch Lajos

Hoch Lajosné, sz. Klein Etel

Hoch Ibolya

Hoffmann Ern
Hoffmann Emné
Hollinger Istvánná,

sz. Spitzer Piroska

Horovitz Hermann
Horovitz Hermanné

Horovitz Jen
Horovitz Jenné és gy.

Illés Béla

Illés Béláné

Kaff Lipót

Kaff Lipótné és gy.

Kálmán Ferenc

Kálmán Ferencné

Kálmán Klára

Kálmán Márta

Kálmán Imre

Kálmán Imréné

Kálmán Zsuzsi

Kálmán Menyhértné

Kálmán Valéria

Kálmán Alice

Kardos Dezs
Kardos Dezsné
Kardos Sándomé özv.

Katona Gábor

Katona Gábomé
Katz Salamonná

sz. Pollák Irén

Katz Tibor

Katz Dénes

Katz István

Katz Károly

Kemény Endre

Kemény Juditka

Kékedi Adolf

Kékedi Adolfné

Kertész Bertalan

Kertész Bertalanná és gy.

Kertész Dávid

Kertész Pál

Kertész Márton

Kertész Mártonná

Kertész István

Kis Rudolfné

Klein Ármin

Klein Árminná

Klein Jenné özv.

Klein Jen
Klein Dezs
Klein Dezsné és gy.

Klein István

Klein Imre

Klein Imréné és gy.

Klein Mihályné özv.

Klein Zsigmondné özv.

Klein Miklós

Klein Miklósné és gy.

Klein Juda

Klein Miklós

Klein Olga

Klein Klári

Klein Viktor

Klein Tibor

Klein Ignác

Klein Gyula

Klein Zoltán

Klein Zoltánná

Klein Imre



Grosz Sománé özv.

Grosz Ferenc

Grosz József dr.

Grosz Józsefné

Grosz Margit

Groszmann Gyula

Groszmann Dezs
Groszmann Dezsné
Groszmann György

Groszmann Károly

Groszmann Judit

Groszmann József

Groszmann Józsefné

Groszmann Ern
Groszmann Emné
Groszmann Miklós

Groszmann Károly

Groszmann Károlyné

Groszmann György

Groszmann Zoltán

Groszmann Zoltánná

és gyermekei

Groszmann Sándor

Groszmann Sándomé

Groszmann Márta

Groszmann György

Groszmann Vilmosné özv.

és gyermekei

Grünblatt Árminná özv. dr.

Grünfeld Nándor

Grünfeld Nándorné

Grünfeld Izidor

Grünfeld Izidomé

Grünfeld Irán

Grünfeld Mandi

Grünfeld Tibor

Grünfeld Andor

Grünfeld Andorné

sz. Fischer Ilonka

Grünspán Bemát

Grünspán Bemátné és gy.

Grünwald Leopold

Grünwald Renée

Guttmann Farkasné özv.

Guttmonn Sámuelné

Guttmann Ignác

Guttmann Adolf

Guttmann Adolfné

Guttmann Mór

Hándler Józsefné özv.

Hay Miksáné özv.

Hauer Gyula

Hauer Gyurika

Havas Istvánná özv.

Hársas Zoltánné

Hársas Oszkár

Hársas Edith

Heisler Nándorné

Heisler András

Heller Salamonné özv.

Heller Gyula

Heller Eta

Heller Margit, dr. Erdélyiné

Heller József dr. és gy.

Heller Jen
Heller Jenné és gy.

Heimlich Jen
Heimlich Jenné
Hermann József

Hermann Józsefné és gy.

Hevesi Pál

Hirsch Dénesné

sz. Fischer Margit
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Fried Sándorné

Fried Zsuzsa

Fried Mihályné özv.

Fried Vilmos

Fried Vilmosné

Fried Miklós

Fried Miklósné

Fried Istvánka

Friedmann Árminné

Friedmann Vera

Friedmann Ferenc

Friedmann Ferencné

Friedmann Károly

Friedmann Józsefné özv.

Friedmann Tibor

Galambos Miksáné özv.

Galambos Éva

Gártner István

Gártner Istvánná

sz. Ehrenfeld Rózsi

Gerstl Hermann

Gerstl Hermanné

sz. Schwarcz Zsófia

Glattstein Vilmosné özv.

Glück Menachem

Glück Menachemné

sz. Braunfeld Rachel

Glück Jicchak

Glück Jicchákné

Glück Jechiél és családja

Glück M. Aharon és családja

Glück A. Rafael és családja

Glück Jesaja

Glück Dávid

Glück Eszter és családja

Glück Szerén és családja

Glück Szára

Glück Cira

Glück Lacika

Goldmann Miksa

Goldmann Miksáné

Goldmann Vilmos

Goldmann Vilmosné

Goldner Izidor

Goldner Izidomé

Goldner Magda
Goldner Kató

Goldner Éva

Goldner Judit

Goldner Ibolya

Goldstein Dezsné özv.

és családja

Goldstein Fábián

Goldstein József

Goldstein Józsefné

Goldstein Éva

Gottreich Kálmánné özv.

és családja

Görög Bözsi

Görög Gyuri

Grosz Miklós

Grosz Miklósné

Grosz Jen
Grosz Nándor

Grosz Nándomé
Grosz Magda, Weiszné

Grosz Jen
Grosz Jenné
Grosz Sándorné özv.

Grosz György dr.

Grosz Györgyné

Grosz Béláné

Grosz Zsuzsika
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Fehér Ignác

Fehér Ignácné

Fehér Irén

Fehér Erzsébet, dr. Hollósné

Fejér Henrik

Fejér Henrikné

Fejér Endre dr.

Fekete Miklós

Fekete Miklósné

Fekete László

Fekete Soma
Feldmann Márkusz

Feldmann Márkuszné

Feldmann Mose Amram
Feny Lipót

Feny Lipótné

Fischer Gézáné özv.

Fischer Lajos dr.

Fischer Lajosné

Fischer József dr.

Fischer Józsefné

Fischer Miklósné

Fischer Menyhért

Fischer Menyhértné

Fischer László

Fischer Lászlóné

Fischer Aranka

Fischer Ferenc

Fischer Ferencné

Fischer Lajos

Fischer László

Fischer Sándor

Fischer József

Fischer Menyhért

Fischer Jen

Fischer Jenné

Fischer Berta

Fischer Jolán

Fischer Aranka

Fischer Sándomé

sz. Baumann Frida

Fischer György

Fischer Klára

Fischer Sándor

Fischer Sándomé

és gyermekei

Flecker Sándor

Flecker Sándomé

és gyermekei

Fleischer Ármin

Fleischer Árminné

Fleischer Dezs
Fleischer Dezsné
Fleischer Dóci Dávid

Fleischer József

Fleischer Simon

Fleischer Károly

Fleischer Jenné
Fleischer Aladár

Fleischer Aladámé

sz. Klein Margit

Fleischer Elvira, Kaszálná

Fleischer Edith

Fodor Aladár

Fodor Aladámé

Fohn Mihály

Fohn Mihályné

Foltényi Manó
Foltényi Manóné
Foltényi Imréné

Foltényi György

Fried Lívia

Fried Erzsébet

Fried Sándor

90



Braun Éva

Braun Miklósné

sz. Fleischer Erzsébet

Braun Tibor

Braun Éva

Braun Ferike

Braun Dezs
Braun Dezsné
Braun Judit

Braun Ibolya

Braun Sándomé

Brüllné sz. R. Magda
Buchhalter Malvin

Buchhalter Margit

Czeisler Piroska

Csillag Sámuel

Csillag Sámuelné

és gyermekei

Csillag Sándor

Csillag Sándomé
Csillag Sománé özv.

Dancz Gyula

Dancz Gyuláné

Dancz Éva

Deutsch Sámuel

Deutsch Sámuelné

Deutsch Jenné özv.

Dalos László

Dalos Lászlóné

Dalos Ivánka

Davidovitsné

sz. Omstein Hanna
Davidovits Jen
Davidovits Jenné

sz. Grünwald Gizella

Davidovits Tomi

Davidovits Mór
Davidovits Mómé

sz. Keljier Aranka

Davidovits Róza

Diamant Simon

Diamant József

Diamant Gyula

Diamant Ágota

Diamant Manóné

Domán Vilmosné özv.

Domán Mór
Domán Jen
Domán Gizella

Ehrenfeld Mór
Ehrenfeld Mómé

sz. Blasz Hermina

Ehrenfeld Gyula dr.

Ehrenfeld András

Ehrenfeld Pali

Eichler Ödön
Eichler Ödönné

sz. Kaff Hermina

Eichler Bözsi

Eichler Hajnal

Eisler Miklós

Eisler Miklósné

Eisler Alice

Éliás Sándor

Éliás Sándorné, sz. Horovitz

Margit és gyermekei

Engel Emánuel

Engel Mór
Emst Regina

Emst Jolán

89



Adler Sománé özv. Blasz Rezsin

és családja Blasz Sándor

Altman.n Jónásné özv. Blasz Sándomé
Áronné sz. Sch. Margit Blasz Sámuel

Blasz Sámuelné

Balázs Jen dr. Blasz Ella, Königné

Bársony Endre dr. Blasz Béla

Bársony Endréné Blasz Emil

Bársony Éva Blumberger József

Bársony Imre Blumberger Józsefné

Bársony István és gyermekei

Bársony János Bondi Lajosné özv.

Benedikt Nándomé özv. Bondi Hajnal

Benedikt József Bónis József

Benedikt Imre Bónis Józsefné és gyermekei

Berkovits Józsefné Bónis Edith

Berg Vilmos Bomstein Sándor

Berg Vilmosné Bomstein Sándomé
Bieber Sománé özv. Boros Sándor

Biedermann Adolfné özv. Boros Sándomé
Billitzer Mose Dávid Boros Károly

Billitzer Jesaja Mord’cháj Boros Dezs
Binét Zsigmondné özv. Boros Pali

Bim Józsefné özv. és családja Braun Béla

Bíró Dávid Braun Béláné és gyermekei

Bíró Endre Braun Gyula

Bíró Endréné Braun Ignác

Bíró István dr. Braun Ignácné és gyermekei

Blasz Adolfné, sz. Kohn Braun József

Aranka Braun Józsefné

Blasz Ági Braun Menyhértné özv.

Blasz Gyuri Braun Ferenc

Blasz Dezs Braun Zsigmondné özv.

Blasz Dezsné, sz. Klein Ilus Braun Imre

Blasz Robi Braun Miklós

Blasz Tibi Braun Miklósné

Blasz Ferenc Braun Kató
Blasz Anci Braun Malvin
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(6 3'P D’Vnn) 0*1v *131*

NEM FELEJTJÜK EL KET SOHA

AZ EMLÉKNAP SZÍVÁN HÓ 21-E rr»D3

A POLGÁRI NAPTÁRBAN

1975 május 31

1976 június 19

1977 június 7

1978 június 26

1979 június 16

1980 június 5

1981 június 23

1982 június 12

1983 június 2

1984 június 21

1985 június 10

1986 június 28

1987 június 18

1988 június 6

1989 június 24

1990 június 14

1991 június 3

1992 június 22

1993 június 10

1994 május 31

1995 június 19

1996 június 8

1997 június 26

1998 június 15

1999 június 5

2000 június 24

*5na nyian o>n*K 'n nmai nau* mórt
.y*iKn *3 byn iwy nsnm o>as *a

(8 ra frw>)

Gyógyuljanak be a halál ütötte sebek. Isten letörli

a fájó könnyeket minden bánatos arcról és meg-

szünteti népe szenvedését az egész föld kerekén.

(Jesaja 25. fej.)
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Fischer Sándor, Schwarcz István, Schweiger Babéi, Klein Tibor

és mások közlései.

A felsorolt könyvek és folyóiratok mind a jeruzsálemi Nem-
zeti Könyvtárban álltak a könyv szerkesztjének rendelkezésére.

Dicséretére válik ennek a könyvtárnak, hogy anyaga alapján

összeállítható volt egy távoli kis zsidó közösség — bármennyire

is hézagos — monográfiája. Az egri hitközség vezetsége viszont

többszöri kérésre sem volt hajlandó egyetlen adatot sem közölni

a birtokában lév gazdag dokumentációs anyagból.

85



asszimilációs törekvés, amely egy mesebeli kék-madár

keresése volt.

Egy Stern Iván névre kiállított irattal érkeztem az

országba. Itt közöltem a hivatalokban, hogy nem ez az

igazi nevem. Jóindulatúan megnyugtattak, hogy ez nem
baj. F, hogy itt vagyok. Érezzem magam itthon és

majd, ha meglesznek az okmányaim, átiratom a nevemet

— ha fontosnak tartom.

Az irataimat mindeddig nem állt módomban meg-

szerezni, de nem is éreztem ennek semmi hiányát. A
Stern nevet használtam és senki sem kifogásolta azt.

Egészen jól megvoltam ezzel a névvel is. 1952-ben meg-

nyertem Izráel ökölvivó bajnokságát. Gyztem és meg-

kaptam a serleget, mint Stern, de megkaphattam volna,

mint Fleischer vagy Farkasvölgyi is. Már 20 éve birto-

komban van ez a serleg — ma is ott áll a könyvszek-

rényemen — és egy biztonsági érzés, hogy semmilyen

név- vagy rendszerváltozás nem veszi tlem azt visz-

sza, mint tették azt Magyarországon. Ez az ország,

amely feltétel nélkül adott otthont, megérdemli azt,

hogy héber névvel legyek a polgára.
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árral. Visszaszereztem a Farkasvölgyi nevet, mert úgy
véltem, jobban hangzik, ha a magyar problémákról írt

cikkeim alá nem egy „sch”-val írt név kerül. A népi

demokráciában, miközben az egyenlség elvérl tartot-

tam eladásokat, a gyakorlat keser csalódásokkal kó-

lintott fejbe. Egerben a több ezer tagot számláló Madisz

vezetségi tagjaként egy alkalommal önkéntelenül kel-

lett hallanom a félig nyitott Madisz iroda eltt, hogy

vezettagtársaim rólam beszélgetnek. „Rendes fiú ez a

Farkasvölgyi — mondja Pálóczy, az ifjú poéta, — csak

kár, hogy zsidó”. Én, mint az örök gáluti opportunista

zsidó — nem úgy, ahogy bármely szábre ifjú tette volna

— nem vontam felelsségre ket, hanem a múlt nevelési

hibáira hárítottam a felelsséget. No de majd most más
lesz a népi demokráciában — gondoltam én, gondol-

tuk mi!

1948-ban, mint a sportminisztérium kerületi fel-

ügyelje hivatva voltam minden sporttal kapcsolatos te-

vékenységet ellenrizni. Mint ilyen, résztvettem egy meg-

beszélésen, amely az Egri Sportegyesület vezetségét

választotta meg. Részt vett az ülésen egy Csatlós nev
vasúti tiszt is — a korcsolyázó Csatlós — aki bizalmas-

kodva félrehívott, mint a titkári tisztségre jelölt veze-

tt. Közölte velem, akinek nem ismerte származási b-
nét, hogy tekintve, hogy egymás között vagyunk, mi

magyarok intézzük úgy, hogy lehetleg zsidó ne férkz-

zék közénk a vezetségbe”. Ez a Csatlós is párttag volt.

Amikor elhagytam Magyarországot, a vasútállomá-

son még láttam egy, az elz hétrl ottmaradt plakátot,

amely hirdette, hogy Farkasvölgyi eladást tart a

„Sport szerepe a magyar demokráciában” címmel. Már
idegen volt ez a név a számomra és idegen volt az az
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a két Stern fiú és a bátyám mellett nekem is komoly

hasznomat vették.

Egy alkalommal Páncél József, az egri cionista

költ felkért, hogy szavaljam el egyik versét a chanu-

kai ünnepen rendezett eladáson. Az émeki földek ringó-

derekú búzájáról, a chaluci munka gyümölcsérl szólt a

vers. Visszautasítottam az ajánlatot, mert nem értet-

tem, nem éreztem a mondanivalóját. Én, a zsidó ifjú,

nem értettem az Érnek földjének hívó, otthont Ígér

szavát.

Tizenhét éves koromban megnyertem Budapesten

Magyarország ifjúsági box-bajnokságát. Még Fleischer-

nek írta a nevem a zöld papíron megjelent „Nemzeti

Sport”. Az egyesületi szakosztályvezetm értésemre

adta, hogy magyarosítani kell a nevem, mert minden

reményem meg lehet rá, hogy mint Magyarország ököl-

vívója magamra ölthetem a címeres trikót és egy ilyen

Fleischer névvel „szégyen” lenne képviselnem a magyar

szentkoronát. Ilyen körülmények között lettem Farkas-

völgyi. Ne vedd szerénytelenségnek, ha megemlítem,

hogy mérkzéseimet gyzelemsorozatok kisérték, miköz-

ben boldogan viseltem a Farkasvölgyi nevet. Az orszá-

gos „leventebajnokság” megnyerése után néhány nappal

utasítottak, hogy a serleget szolgáltassam vissza, mert

a szabályok szerint zsidó nem vehet részt a „levente”

versenyeken. — A Farkasvölgyi név sem segített.

Munkaszolgálatra 1943-ban hívtak be, ahol is sza-

bálytalannak minsítették a névmagyarosítási aktust és

a sárga karszalaghoz a Fleischer nevet találták alkal-

masabbnak.

A háború után tovább sodródtam az asszimilációs
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egy Barta, Kovács, vagy Fügödy? Ez a megalkuvás és

öntudatlanság termelte ki, hogy nem akartuk tudomás

sül venni azt a tényt, hogy magyar honfitársaink nem

fogadnak el bennünket. Ezek a gyermekkori emlékek

elkísértek, hogy örök tanulságul szolgáljanak.

Tizenötéves voltam, amikor bekerültem az iskola

válogatott futballcsapatába. A tornatanár utasítására a

csapatkapitány, a „kétlábas’’ Rózsa állította össze az

iskola legjobb tizenegyének névsorát. A dadogó Vesz-

prémy — akinek éveken keresztül csináltam a magyar-

és számtan dolgozatát — így nyilvánította véleményét

a kis Rózsa felé: szé-szé-szégyelld magad, hogy e-egy

zsi-zsidót tettél a csa-csapatba. Az iskolai hirdettáblán

kifüggesztett csapatfelállításban, mint egy „szégyen-

folt” húzódott meg az sch-val írott Fleischer a tíz szín-

magyar név mellett. Veszprémy elképzelhetetlennek tar-

totta, hogy egy zsidót be lehessen venni a futballcsa-

patba, pusztán azért, mert — a többiekhez viszonyítva

— jól rúgja a labdát.

Veszprémy ersebb volt nálam és ökölvívó edzése-

ken tanulta a verekedés tudományát. Jól fel kellett

készülnöm ellene. Beiratkoztam a boxklubba és három

hónap után megnyertem az „Egri Háziversenyt”. Min-

den együtt volt ahhoz, hogy irigyelt, boldog ifjú legyek,

mert futball- és boxtudományom mellett még volt egy

kitn „gombfoci” csapatom is. Mégis behozhatatlan

hátránnyal éltem ifjú magyar barátaim között. Én zsidó

voltam.

Tizenhat éves koromban léptem kapcsolatba az egri

cionistákkal. Cionista barátaim szívesen fogadtak, mert

ha a „hungarista” szellem magyar ifjúsággal tettle-

gességi elszámolásra került sor, akkor Schwartz Sanyi,
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rpbmv m
— LEVÉL EGY MAGYARORSZÁGI BARÁTOMHOZ—

Kedves barátom! Még szokatlannak találod az új

nevemet, — a végén nem ipszilonnal és nem is i-vel,

hanem „jod”-dal írva. Kérded és egyben feltételezed,

hogy minden bizonnyal valami késztetett erre a név-

héberesítésre. Olyanképpen nem, mint ahogy Magyaror-

szágon a körülmények és a környezet hatása alatt a

Fleischer családinevet a magyaros, hangzatos Farkas-

völgyire változtattam. Bizony, kedves barátom, itt min-

den feltétel nélkül és bármilyen névvel befogad, helye-

sebben visszafogad bennünket az ország, az asszimilá-

ciós fáradozás hajótöröttjeit is. Te mint volt osztály-

társam és barátom, tanúja voltál azoknak a csalódá-

soknak, amik úgy a Fleischer, mint a Farkasvölgyi név

viselése közben értek a „talajgyökér” és a „rögvalóság”

eszméivel átitatott, de általunk, asszimilált zsidók által

mégis szeretett gáluti „hazánkéban. Oh, hová lettél

galuti zsidóság feleslegesen elpazarolt hazaszeretete ?

Milliók vitték magukkal a gázkamrába, a krematóriu-

mok tüzébe!

Tizenkét évesek voltunk, amikor egy osztályba ke-

rültem veled. Az osztályban negyven magyar ifjú mel-
lett nyolc zsidó diák. Osztályfnökünk a zsidó tanulók-

hoz, jó és rossz kedvében egyaránt, csak bántó szán-

dékú, gúnyos, jiddises akcentussal beszélt. Még Bieder-

mann Oszihoz és hozzám is — akiket pedig a maga
módján még kedvelt is, mint az osztály legjobb tanu-

lóit. A feleleteimet így nyugtázta: „Záj, záj Fleischer.

Git !” Én palástolt fájdalommal hallgattam a fajtám

kigúnyolását és megalkuvásommal abban az irányban

kerestem a megoldást, hogy miért is nem vagyok én
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már december elején eljutottak Egerbe uttalan utakon,

ezer és ezer veszélynek kitéve. Februárban, márciusban

és áprilisban egyenkint szállingóztak vissza azok, akik

a pesti gettóban, Magyarország, Galicia és Románia fel-

szabadított részein megmaradtak.

A fiatalok legtöbbjének nem volt mit keresnie ab-

ban a városban, amelyben valaha oly szép zsidó életet

éltek, de abban a hazában sem, amely oly kegyetlenül

megtagadta hséges polgárait. Sokan a fiatalok közül

keresték és megtalálták az utat a chaluci ifjúsági mozr

galmakhoz, amelyek a magyar zsidóság üszkös romjain

új életre keltek. A chaluci életre elkészít hachsarákon

ideiglenes, de meleg és jobb jövvel biztató otthonra

találtak a családjuktól megfosztott, mindenbl kisemmi-

zett ifjak.

Sokan megvalósították seik évezredes álmát, „fel-

mentek” Erec Jiszráélba, részt vettek a függetlenségi

háborúban és utána elsk voltak új kibucok alapításá-

ban.

Jasz’ur kibucban például, szép kis „egri kolónia” él:

Boros Laci, Stem Gyuri, Klein Manci és Tibi, Susicki

bácsi és Stem néni. A kibuctagok családjaiban az els

generáció 15 fiúval és leánnyal, a második generáció

pedig 4 unokával büszkélkedik. Jasz’ur kibuc az Egerbl

elszármazottak találkozóhelye. Az Izráelben lakók gyak-

ran meglátogatnak bennünket. De nem kerülik el há-

zunk táját a külföldrl jöv turisták sem. Eljönnek hoz-

zánk, elbeszélgetnek velünk a régi szép idkrl és az

együtt átélt szenvedésekrl is. Mindannyiunkat áthat a

biztonságnak az az érzése, hogy amióta Izráel országa

fennáll, az egész világon szétszórt zsidóság nem védte-

len többé. Gyermekeink pedig saját hazájukban élhetnek

becsületben izráeli zsidó életet s mindnyájan büszkén

tekinthetünk rájuk.
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A helyzetünk ettl a naptól fogva gyökeresen meg-

változott. Mindenki igyekezett a Nemzetközi Vöröske-

reszt védlevelét megszerezni, de hiába. Novemberben

útba indítottak bennünket nyugat felé. A cél valamelyik

németországi koncentrációs tábor volt. Szerencsénkre az

oroszok már három oldalról bekerítették a fvárost és

környékét és az út csak Budapest felé volt nyitva. Az
oroszok oly közel voltak, hogy tisztán hallhattuk az

ágyúdörgést. A fváros teljes bekerítése után nagynehe-

zen találtunk egy rést, amelyen át bejutottunk a már
ostrom alatt álló városba. Minden katonai rend felbom-

lott. A németek átadtak bennünket a magyar hatósá-

goknak, ezek pedig bevittek minket a zsúfolt, szenvedé-

seknek, éhezéseknek kitett gettóba.

Sorsunk ettl kezdve szorosan egybefonódott a pesti

gettó lakóinak sorsával. „Lebukás”, kivégzések a be-

fagyott Duna partján, elképzelhetetlen éhinség, rettegés

a zöldinges szadista kölyköktl, betegség, fagyhalál és

a pokol minden kínja jutott osztályrészünkül. Közel két

hónapig éltünk ebben az infernóban. Sokan elhullottak

sorainkból. Betegek, öregek és sokan fiatalok is, akiket

elhurcoltak „munkára” és sohasem tértek többé vissza.

Nagynehezen tudtuk csak fenntartani a kapcsolatot a

romos házak között, amelyekben oltalmat kerestünk a

ránk leselked veszélyekkel szemben. Nap mint nap

hallottunk egy-egy bajtársunkról, akit kivégeztek, ha-

lálra kínoztak, vagy aki végelgyengülésben meghalt

Január 18-án jött a felszabadulás. A Vörös Hadse-

reg a Duna túlsó oldalára, Budára zte át a németeket

és magyar csatlósaikat. Néhány nap múlva már meg-

indultunk az „otthon” felé, fleg gyalog a behavazott

utakon. Sokat közülünk „elkaptak” az oroszok, hogy a

fogolytáboraikban mutatkozó hiányt — tekintet nélkül

az elfogott ki- és mivoltára — pótolják. Az els zsidók
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közülünk nem hitték, hogy ez egyáltalán megtörténhe-

tett. Azt ersítgették, hogy itt csak lélektani presszióról

van szó, amellyel a németeket és a magyarokat a drasz-

tikus zsidóellenes lépések megszüntetésére akarják rá-

birni. Néhány ,,Waldsee”-ban feladott levelezlap is el-

jutott hozzánk. Ezeken családtagok közölték, hogy

egészségesek és rendezett körülmények között munka-

táborban dolgoznak. Kerestünk ilyen nev helységet

Németország és Ausztria térképén. Találtunk nem is

egyet. A német táborrség katonái közül többen meg-

ersítették, hogy valóban létezik ez a helység, mégpedig

ismert üdülhely szép erds vidéken.

Négy és fél hónapig dolgoztunk a repültér építé-

sén. A munka nehéz volt ugyan, de nem volt részünk

azokban a borzalmakban, amelyeknek az orosz frontra

küldött sorstársaink ki voltak téve. Csak a család utáni

vágyakozás gyötört bennünket és még inkább a bizony-

talanság, az aggódás, hogy szeretteink talán már tény-

leg nincsenek életben. Éjszakánkint a barakkban itt-ott

felsírt egy családját félt apa — meglett, ers ember —
vagy egy gyerek-ifjú, aki még sohasem hagyta el eddig

a meleg családi fészket.

Október 15-én hallottuk a rádióban a kormányzó

proklamcióját fegyverszünetrl, Magyarország békeszán-

dékairól. Azt hittük, hogy a háború befejezdött. Szét-

széledtünk abban a naiv hitben, hogy semmi mást nem

kell tennünk, mint vonatra ülni és hazautazni. Abban

is reménykedtünk, hogy rövidesen viszontláthatjuk csa-

ládtagjainkat. A helyzetváltozásról csak éjszaka szerez-

tünk tudomást, amikor fegyveres katonák körülvették

a vasútállomást és sr lövöldözéssel kényszerítettek

bennünket a táborba való visszatérésre. Csak akkor

tudtuk meg, hogy a németek szolgái, a Szálasi-fasiszták

ragadták magukhoz a hatalmat.
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gettóba. A rádiókat, fényképezgépeket, még a kerék-

párokat is azonnal be kellett szolgáltatni. A hatóságok

pontos jegyzékbe foglalták azokat a holmikat, amiket

a leend gettólakók magukkal vihettek.

Nehogy ellenálló elemek maradjanak a zsidók kö-

zött, a 16 éven felüli ifjúságot a városon kivül végzend

különféle sürgs munkákra „mozgósították”. Amikor a

munkáról visszatértünk, családjainkat már a gettó desz-

kafalai mögött találtuk összezsúfolva. Fegyveres csend-

rök rizték a gettó kapuit. Mi nem kapcsolódhattunk

be a gettó szomorú életébe, mert munkaszolgálatra

hívtak be bennünket: fiatalokat és férfiakat 60 éves

korig.

Szigorú rizet mellett vonultunk ki néhány százan

a vasútállomáshoz. A búcsú szeretteinktl szívettép

volt. Elször fordult el hosszú évszázadok óta, hogy

zsidó szülk, gyermekek, testvérek annak biztos tuda-

tában búcsúztak egymástól, hogy soha többé nem látják

viszont egymást.

A vonat Hatvanon át Gombospusztára vitt bennün-

ket. Itt az els napon — éppen rnap volt — egy meg-

erltet menetgyakorlat után szelektáltak bennünket. A
betegeket, a gyengéket, az 55 éven felülieket és az 50

éven felüli intellektuelleket külön állították, ket való-

színleg egyenesen valamelyik megsemmisít táborba

küldték. A visszamaradottakat a 107/307 és a 107/308

számú munkaszolgálatos századokba osztották be. Kis-

kunlacháza mellé kerültünk egy új német repültér

építésére.

Júliusban ersödtek az Egyesült Nemzetek légieri-

nek bombatámadásai. Az amerikai Liberatorok röpira-

tokat is szórtak le, amelyekbl pontosan megtudhattuk,

mi történt Auschwitzban az európai zsidósággal és a

Magyarországról csak nemrég elzött zsidókkal. Sokan
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vezkedését, de nem is segítették el az ifjúsági vezetk
és a felntt cionista aktivisták munkáját jelents mér-

tékben.

A második világháború kitörése objektív formában
fenyegette a magyar zsidóság létét is, a vezetk azon-

ban nem akarták tudomásul venni a tényeket. Ez a ve-

zetség közömbös maradt akkor is, amikor a szétvert

lengyel hadsereg menekültjei — közöttük sokan zsidók

— menedéket találtak Magyarországon és elsnek hoz-

ták a szomorú hírt a zsidóság pusztulásáról a németek

által elfoglalt területeken. Nem hitték, hogy a tragikus

események Magyarországon is megismétldhetnek. Va-

lóban, a Vörös Hadsereg gyors elnyomulása mindenki-

ben azt a hitet keltette, hogy a németeknek nem lesz

idejük alávaló tervük végrehajtására a magyar zsidó-

ság körében. Annál nagyobb volt a kétségbeesés, ami-

kor 1944 március 19-én a német hadsereg megszállta

Magyarországot. Egyszeriben szertefoszlott a magyar

zsidóság biztonságérzete.

A németek már az els napokban súlyos követelé-

sekkel léptek fel a hitközség vezetivel szemben. Bútor-

zatot, irodai felszerelést, közlekedési eszközöket követel-

tek s mindenekeltt az Egerben tartózkodó zsidók pon-

tos névsorát. Szörny kétségek ülték meg a zsidók lel-

két. A templomok megteltek különösen péntekesténkint

s ima után a férfiak kicserélték híreiket, elképzeléseiket

a németek és a magyar hatóságok esetleges terveirl.

A széder-asztalnál az állandó légitámadások miatt

teljes elsötétítésben, nyomott kedélyhangulatban ültünk.

Nyomasztotta a lelkeket a félelem a magyar fasiszták

és német gazdáik rémtetteitl. S amitl féltünk, hama-

rosan bekövetkezett. Jött a rendelkezés, hogy a zsidók

és mindazok, akik a fajvéd törvények alapján zsidónak

számítanak, hagyják el lakásaikat és költözzenek át a
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Nem ritkán került emiatt sor súrlódásokra az iskola

igazgatósága és a frabbi között. Az „Ohel Sém” volt

a különböz korú ifjúsági csoportok otthona. Sokféle

játéklehetség, kis könyvtár állott rendelkezésünkre és

— ami a lényeg — ott talált lehetséget társadalmi és

kulturúlis tevékenységre az ifjúság, amely minden al-

kalmat kihasznált, hogy együtt örüljön, együtt szóra-

kozzon, együtt tevékenykedjék. A cionista meggyz-
dés ifjúsági vezetknek, a madrichoknak köszönhet,

hogy egyre több kis csoport szervezdött kimondottan

cionista programmal.

A negyedik elemi elvégzése után szétszéledtünk a

különböz állami középiskolák között. A társadalmi kap-

csolat azonban megmaradt közöttünk az Epreskertben,

az Érsekkertben, a Rókus-temetben folytatott játékok

és fleg az uszoda révén. Az úszósport népszer volt a

városban, különösen a zsidó ifjúság körében.

A zsidó-ellenes törvények életbeléptetése nyomán a

zsidó ifjúság szakmai kiképzés felé fordult. Ez a körül-

mény egyre szorosabbá tette a különböz társadalmi

rétegek közötti kapcsolatot. A közös zsidó sors tudata

egyenlséget, kölcsönös megértést és közös tevékenysé-

get teremtett az ifjúság körében. A kívülrl jöv elnyo-

más és a bels összetartás tudatos cionista szervezke-

dést eredményezett, habár minden szervezett mozgalmi

keret nélkül.

A „Fiatalok” csoportjának társadalmi-kulturális

összejövetelein gyakran vitatták meg a zsidóság általá-

nos problémáit, a zsidósággal való azonosulás, a magyar
zsidóság nemzeti hovátartozása kérdéseit. Egyre köve-

telbb formában lépett eltérbe a nyílt, szervezett, el-

ismert cionista tevékenység szükségessége. A két hit-

község vezetsége nem nagyon sietett ezt a folyamatot

meggyorsíta.ni és ha nem is ellenezték az ifjúság szer-

74



egyeseket és ezek nem is ússzák meg egy jóakaratú, de

fájdalmas „barack” nélkül.

Schwarcz néni a meleg kályha mellett ül és stop-

polja a népes család agyonnyúzott zoknijait. Néha-néha

felfigyel a detektoros rádió cigányzene foszlányaira s

végigvezeti meleg-szeret tekintetét ezen a népes, zajos,

eleven zsidógyerek-táboron — mondván a szíve mélyén:

„Játsszatok gyerekek, csak játsszatok, ki tudja meddig

még?”

Klein Tibor (Meir Z’ira), Kibuc Jasz’ur

Gyermekkorunk — az 1924/25-ös korosztály gyer-

mekkora — minden különösebb esemény nélkül telt el.

Az Újvilág-utcai négyosztályos zsidó elemi iskola üveg-

ház volt a zsidó gyerekek számára, megvédte ket a

külvilág inzultusaitól. Nem mondhatnám, hogy tanítóink

zsidó nemzeti öntudatra neveltek bennünket, de az bizo-

nyos, hogy az iskolában sajátos zsidó nevel szellem

uralkodott. Kísérleteztek a héber nyelv tanításával is,

de nem tartozott az iskola nevel és oktató céljai közé

semmi, ami a megújhodó Erec Jiszráéllal, a cionista esz-

mével volt kapcsolatos. Talán ennek az ellenkezje volt

igaz. A jobbnál jobb tanítók, akiknek minden gondjuk

a rájuk bízott gyermekek testi-lelki fejldésének bizto-

sítása volt, mindent elkövettek, hogy a magyar néppel,

történelmével és nemzeti törekvéseivel való azonosulás

érzését belénk plántálják.

Dr. Roth Emil frabbi hivatalba lépése lényeges

változást jelentett a nevelésben. A zsidó ünnepeket Erec

Jiszráéllal való él kapcsolat jegyében ünnepeltük, gyö-

nyör héber dalokkal, az ünnep nemzeti jelentségének

megismerésével, a szívet-lelket gyönyörködtet történe-

tekkel, amelyekbl a frabbi kifogyhatatlan volt. Mindez

a tanítási idn kivül folyt az „Ohel Sém” termében.
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amelyben sikerült 30 személyt — nagyobbrészt a jesiva

növendékeit — Izraelbe eljuttatni. Május közepén is el-

indultunk egy csoporttal. Három személy miatt, akik

tudtunkon kivül csatlakoztak hozzánk, a csoportot el-

fogták. Többévi börtönre Ítélték a csoport minden tag-

ját. Jómagam „embercsempészés” miatt három évet és

egy hónapot töltöttem börtönben. 1952 júniusában sza-

badultam.

1956 végén sikerült kijutnom Izráelbe és — nyolc

évi elszakítottság után — feleségemmel és kisfiámmá!

ismét találkoznom.

Klein Tibi: A SchwarczéknáL, nálunk...

A görbehátú török hídon át, a Káptalan utcában

állt egy ház, aminek küls kapuja állandóan nyitva állt.

Rajta keresztül jöttek-mentek fázós, nedves orrú zsidó-

gyerekek, kicsik, nagyok és adták a kilincset egyik a

másiknak a nap minden órájában.

Ott bent, a sokszobás Schwarcz-lakásban, Irénke

néni, mindnyájunk Schwarcz nénije szegte a kenyereket,

kente szilvalekvárral és osztotta az állandóan éhes, min-

denkor enni hajlandó betérknek. Sokszor még ftt ku-

korica is volt „melegen ajánlva”, fogpiszkálóval szemez-

getve. És szombatonként a kredenc tetején sorakozó be-

fttseregbl is jutott egy-egy pár szem, édes-illatos jó-

íz lével.

Minden szoba más-más korosztályhoz tartozó fiúk-

tól-lányoktól volt zajos. Hátul Imre nagy barátai vitat-

koztak, a másik szobában Jolika és Baba barátni éne-

keltek és csiviteltek. Itt a Sanyi baráti köréhez tarto-

zók olvasták vitatkozva a friss cionista brosúrákat, ott

a Laci cimborái bosszantották a többieket.

Közben Schwarcz bácsi is megérkezett és sétabot-

jával zi tréfásan az összegyltek bokáit. El is kap
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Misi ül mellettem. Hoch bácsi gyufaszálakból rakja ki

elttünk az alefbész betit.

Eltelik néhány év és már Greiner bácsi osztályában

ülünk. Szombat délután van és mi izgatottan várjuk a

heti kisvizsga, a „Verhren” kezdetét. Az elemi iskolá-

ban Schwarcz Ottó, Groszmann Gyurka és Mitleider

Miklós ülnek mellettem. Biedermann Olga, a tanító néni,

a táblára függesztett képrl beszélget velünk. Hallom

Korányi tanító úr hangját, ahogyan egy nehéz számtan

példa megoldását magyarázza. Hallom Biedermann igaz-

gató úr bibliamagyarázatát az iskolai istentiszteleten.

Majd dr. Roth Emil frabbi alakja áll elttem. A Szent-

földrl beszél.

Gyorsan váltakoznak a képek agyamban: munka-

szolgálat, harctér, sebesülés, Miklós bátyám búcsúzik

tlem a hadikórházban — örökre, a pesti gettó, talál-

kozás dr. Szász Endrével, felszabadulás és ismét otthon.

Állok az elárvult, üres templomban Édesapám he-

lyén és felsír bennem Blasz bácsi elcsukló hangja: „Jiz-

kor!”

A valóságban a Kötél Hamáárávi eltt állok és

imádkozom egy héttel ezeltt született unokámért, az

egész új zsidó nemzedékért, hogy Isten nyugodtabb,

békésebb életet biztosítson számukra, mint amilyet ne-

künk adott.

A Szent Fal eltt állok és imádkozom.

Hoch Sándor^ Svájc

Egerben 1947-ben újra megnyüt rabbi Jochanan

Szofér, akkori frabbi vezetése alatt a híres egri jesiva,

amely ma Jeruzsálemben mködik és a megboldogult

gaon, rabbi Simon Szofér z.c.’l., a mártírhalált halt volt

egri frabbi nevét viseli.

1949 áprilisában megszerveztem egy kis csoportot,
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Boros Magda, Föidesné, Sydney

Igen ers kisértés számomra az „Emlék-

szem . .

.”
rovat. Ha írni tudnék, az Epreskertrl írnék

sokat-sokat. A négy házból álló kis utcasorról, annak

lakóiról, akiknek emléke élénken él bennem. Mint egy

nagy család éltünk ott szeretetben . .

.

Billitzer-Barkay Joszéf, Afula

Gyermekkoromat a nagy cadik, rabbi Simon Schrei-

ber z.c.l. udvarában éltem végig. Ott volt szüleim lakása

is a Weiser családéval együtt. Emlékeim ebbl az idbl
élesek maradtak a mai napig a sok évtizedes viszontag-

ságok ellenére.

Apám, r. Mose Dávid Billitzer hj’d., egyenes jellem,

szentélet ember volt. Isten szolgája, aki munkáját hi-

vatásnak érezte. Nap mint nap hajnali öt órakor indult

a templomba.

Én magam a Rebé minjánjának voltam mindenna-

pos tagja. Az ottani légkör nagy hatással volt rám. Az
imádkozással ott senki sem sietett. Mintha ma is lát-

nám, a Rebe mindig állva imádkozott. Jomkipurkor is,

magas kora ellenére, állva imádkozta végig az egész

napot. Ha valaki bajban volt és hozzá fordult, meg-

könnyebbült szívvel hagyta el a házát.

Legyen emlékük áldott!

Klein-Kaposi György, Kirjat Ata

Egy órával ezeltt az egri Emlékkönyvrl beszél-

gettem jeruzsálemi földieimmel. Most a Nyugati Fal

eltt imádkozom. Ima közben elvonulnak elttem gyer-

mek- és ifjúkorom eseményei, szüleim, tanítóim, bará-

taim alakjai. Emlékszem.

Édesapám kézenfogva elvisz a chéderbe. Ott ülök

a padban. Jobbról Enrenfeld Andris, balról Webermann
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vidám patak fut és nagy-ámyu népkert

mulattatja a fiatalokat.

Péntek van és boltívek, régi árkád

alatt érzem már alkonyat szélét^

s a zsinagóga ódon kapuján át

a Szombat,
mint szép menyasszony, belép .

Esti imákat vén fák lombja mormog

,

farkasszemet néz Mátra és a Bükk,

a város körül rködnek a dombok9

csend, békesség és szl mindenütt.
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BRÓDY LASZLo

:

EGY PÉNTEK EGERBEN

Csupa memlék: mennyi százados ház!

sok templom, zsinagóga
9
minaret

mesél a múltról, s hozza, mint a postás,

a tnt idknek rengeteg hírét

.

A Trinitárius-utcán régi színház

épülete fél-múlt és fél-jelen,

a cégéren Gárdonyi neve hintáz,

ki remeteként élt-halt a hegyen.

A Várnegyedben volt a háza, kertje,

most múzeumát rzik a falak

és a sétány földjében pihent le

az örök egri csillagok alatt -

És is itt van otthon: Bródy Sándor,

bár halálon túl Keresztúron él,

de szavát innen hozta„ tüze lángol

és sötétpiros, mint a bikavér.

A lelke Pestrl visszatért Egerbe

,

ahogy haza szalad a h gyerek.

Van utca, mozi nevén elnevezve
9

szülvárosa így ölelte meg.

Itt kaptak ketten kedves menedéket,

hol jár-kel harsány turistacsapat.

68



A fáradt láng

Gyengén lóbog

,

Szívünk Téged
Keresve

Dobog .

Sóhajunk az ég felé

Megy-
Hol vagy.

Örökkévalónk

,

Izráel Istene,

Az egyetlen

Egy!

Lesznek-e még
Szombatvaro
Szép péntekesték,

Áhitatos alkony.

Alkonyodó
Eg?
Hófehér gyolcsabrosz.

Asztalon kalács.

Ragyogó gyertyalángé

Felette Anyánk
Áldó keze.

Mit meggyujiott

Tiszteletedre.

Boldog sóhaja

Mindig csak Feléd

Megy-
Áldott légy

Örökkévalónk,

Izráel Istene,

Az egyetlen

Egy!
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PENTEK ESTE

Bréma, 1945 január

Meleg szoba9

Alkonyodé ég.

Fehér gyolcsabrosz
,

Letakart kalács
9

Fényes gyertyatartók
,

Bennük a láng

Ünnepi fénnyel

Ég-

Felette anyánk
Áldó két keze

Megáldja a lángot ,

Mit meggyujtótt

Tiszteletedre.

Boldog imája

Az ég felé

Megy-
Áldott légy

Örökkévalónk,

Izráel Istene,

Az egyetlen

Egy!

Deszkafalu szobánk

Ikszlábu asztalán

Két vékony gyertya

Fáradt lánggal

Ég\
Talán hiányzik az

Oxigén,

Mit elsóhajtottak

A rabtársak

Meg én.
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Bocsásd meg e világnak, Éva,

Hogy nem volt temetés

,

Hol élettárs, apa, testvér

Nem vehettek részt

.

És mi, kik sorstársaid voltunk
y

Nekünk sem jutott annyi.

Hogy könnyünket elsírjuk

Sírod felett.

Neked nem olyan sírod van

*

Mint milliónyi másnak.

Neked nem olyan sírod van.

Mit elbb megásnak.

A Te sírod a múltúnk.

Jelenünk és jövnk,

A Te sírod siratják

Az utánunk jövk

.

És bocsásd meg nekem
9
Éva,

E szerény sorokat
9

Ezzel gondoltam jelölni

Széjjel szállt porodat.



SÍREMLÉK

Itt nyugszik

Dr. Lédig Istvánná

Született

Bársony Éva

Élt egy rövid

Életet,

A halál oka»

Bréma.

Bocsásd meg

A világnak
>
Éva

,

Hogy rengeteg rögébl

Nem jutott Neked

Sírhalom..

Bocsásd meg neki azt.

Hogy nincsen

Koporsó,

Csak siralom.

Bocsásd meg e világnak
, Éva,

Nagy-nagy szenvedésedet.

És bocsásd meg a világnak, Éva,,

Hogy kétszer

Haltál meg.

Egyik a testedet roncsolta szét.

Ahogy az utón a romok között maradt

,

A másik halál a lelked vitte el,

A tzbl mentette ki azt.
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tét. Mindamellett, most úgy tnik nekem, hogy az Al-

magyar-utca volt a világ legbékésebb helye.

Hauer-Howard Ella, Los Angeles, U.S.A.

Bréma, 1944. szeptember 26.

Roshásáná napján téglaszedés után teherkocsira

másztunk, hogy visszatérjünk a szállásunknak kineve*'

zett istállóba. A vezet az úton hirtelen fordulatot vett

azzal a céllal, hogy közülünk minél többen kirepüljenek

a romokra. így is történt. Sokan megsebesültek. Bár-

sony Éva életveszélyesen.

A következ napokon Grünfeld Magduska Éva ágyá-

nál maradhatott, hogy ápolgassa. Odaadással ápolta és

vigasztalta. „Ki fogok-e gyógyulni és fog-e engem még

Pista szeretni az eltorzult arcommal ?” — kérdezte Éva.

„Persze, hogy fog szeretni, hiszen nem vagy nagyon

megsérülve” — volt a felelet. Nekünk elárulta Magda,

hogy Évának egyik szeme teljesen kiugrott és az egész

arca borzalmasan eltorzult.

Jomkipur napján egy sznyegbombázás után szállá-

sunk felé tartva, egy r megállította teherkocsinkat az-

zal, hogy nem mehetünk tovább, mert istállónkat lebom-

bázták. Kétségbeesve hívtam Magdát, mert tudtam, hogy

Évával bent maradt az istállóban. Sírva jött és mondta,

hogy nem volt ereje Évát kihozni, egyedül is csak nagy

nehezen tudott kiugrani az ablakon. Éva benn égett.

Egy mártír a hat millióból.

rizze emlékét SÍREMLÉK cím versem.
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várban. Az internáltak között megint nagyon sok volt

a zsidó. Nekem szabad volt bejárnom a laktanyába és

sok levelet, üzenetet közvetítettem az internáltaknak. A
parancsnokság valószínleg megneszelte a dolgot, mert

egy délután elrendelte, hogy másnap reggelig el kell

hagynunk a várat. Sohasem fogom elfelejteni a szomorú

éjszakai költözködést.

Az Almagyar-utca és a Káptalan-utca sarkán lak-

tunk ezután. Velünk szemben volt a Pánczél-gyógyszer-

tár és a Salamon-, késbb a Susicki-féle fszerkereske-

dés. Abban a házban laktak még Rosenfeldék és Lusz-

tigék. Mellettünk laktak Schwalbék, Komsteinék, majd

lejjebb Jüde Kiérnék, Walderék és az Uszoda-utca sar-

kán volt nagybátyám korcsmája, a Kékszll. A szem-

közt lév soron laktak Illésék, Dománék és lejjebb Kom-
hauserék. Ezek mind régi egri zsidó családok voltak.

A környék kevert lakosságú volt. Egymás mellett

laktak zsidók és nemzsidók. A város egyik legnagyobb,

de csendes antiszemitája volt Altorjai ügyvéd, akinek a

kastélya velünk szemben csúnya fekete kapuval volt

elzárva. Ritkán láttuk nyitva ezt a kaput. Tudtommal

semmiféle társadalmi kapocs nem volt a környéken él
zsidók és nemzsidó szomszédaik között. Nem emlékszem

azonban arra sem, hogy a békés szomszédi viszonyt

antiszemita megnyilvánulások zavarták volna, egy esetet

kivéve. A Káptalan-utcán a két zsidó templom között

állott az u.n. Gólya-ház. Gyerekkoromban itt volt elhe-

lyezve a jegyz-internátus, az egri antiszemitizmus f-
fészke. (A zsidó hitközség tulajdonát képez házban!)

Az intemátus igazgatója, bizonyos Breznay, egyszer

cikket írt az Egri Újságba, amelyben megrótta a keresz-

tény riasszonyokat, amiért zsidó szalonban, nagynéném

szalonjában dolgoztatnak. Ugyanakkor feljelentette nagy-

nénémet, hogy nem tartja be a vasárnapi munkaszüne-
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nító úr sok-sok gyereket indítottak el e falak közül az

élet útjára.

Az iskola udvarán van a kultúrház és a jegyzi

iroda. Itt van a Barisszia-Aviva csoportok otthona. Sok

eladás, éjfélig tartó vita formálja öntudatossá, pozitív

zsidóvá a serdültebb ifjúságot.

Az iskolaudvarban van az otthona Blasz fkántor

úrnak és szép családjának. Szemben, az utca túloldalán

lakik Heller néni leányával és unokájával. A Káptalan*

utca sarkán laknak dr. Schwarcz Dezsék. Dezs bácsi

az utcán csak bottal tud járni, ezért inkább az ablakból

nézi a gyerekek játékát. Évdik, civódik velük, nagyon

szereti ket.

A templom épülete mögött lakik Klausz bácsi, a

másodkántor feleségével. Tehetséges gyermekeik már

mind kirepültek a fészekbl, örök gyászuk legtehetsége-

sebb fiúknak, Imrének eleste tíz évvel ezeltt a budaörsi

csatában.

Az angyal még bekukkant a Gólya-házban dr.

Schweiger frabbi úr otthonába. Innen tér vissza az

égbe, hogy beszámoljon tapasztalatairól.

Vájjon mit határoznak odafent az utca és lakói

sorsáról

?

Stem Boris, Rubinné, Syracuse, USA.

Édesapám a várlaktanya kantinosa volt. Korai ha-

lála után anyám egyedül vezette a kantint tovább. Az

els világháborúban a tizenkettes honvédek voltak a

várban elszállásolva. Közöttük sok volt a Kárpátaljáról

származó vallásos zsidó. Gyermekkorom egyik leger-

sebb emléke a sok táliszos-tfilines katona, akik hajna-

lonként megtöltötték az üveges verandát és hajlongva

hangosan imádkoztak.

A kommün leverése után internáló tábor volt a
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zsef cipészmester lakik kis családjával, feleségével és

fiával. Schwarcz bácsi ismert alakja a környéknek, aho-

gyan kis mhelyében banklija fölé görnyed nikkelkere-

tes szemüvegével az orrán és az örökös szivarral a szá-

jában.

Szemben is Schwarczék laknak: Ede bácsi és Terka

néni. Éppen a textilpiac ingatag voltát vitatják, miköz-

ben gyermekeik — Bandi és Vera — valamilyen játék-

szer tulajdonjogán vesznek össze. Csak az Ég küldöttje

tudja, hogy ezek az emberek, akik annyira szeretik egy-

mást, miért vitatkoznak minden csekélységen.

Hoch Lajosék laknak a következ házban. Hoch

bácsi mosolygós szem, fehér szakállú melámed. A so-

vány tanítói fizetésbl nehéz a nagy családot eltartani,

ezért — mint piaci árus — egy kis rövidáruval is keres-

kedik. Ebben a munkában sokat segítenek neki a na-

gyobb lányok.

A 13-as számú ház els emeletén Molnár Sándor

ügyvéd lakik kis családjával. Az angyal itt is szeretettel-

jes légkört talál. A kiapadhatatlan szeretetbl, amelyet a

szülk maguk körül árasztanak, jut nemcsak gyerme-

keiknek, hanem a rokonoknak, barátoknak, szomszédok-

nak is.

A szomszédos házban Deutschék laknak: a családf

feleségével és kilenc gyermekével. A legidsebb fiú olyan

ers, mint egy makkabeus. A lányok és a fiúk egymást

múlják felül kedvességben, okosságban, életrevalóság-

ban.

A kisközben laknak Weisz sakterék. Finom, halk-

szavú szülk, kedves lányok és fiúk.

Az utca közepén van az iskola épülete. A négy osz-

tályban a sok kis gyereknek mind fényes a szeme. Ki-

váncsi, tudásvágyó tekintettel néznek tanítójukra. Bie-

dermann igazgató úr, Komlós tanító úr és Korányi ta-
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colandók listáját reszket kezekkel írtam éjjel két óráig.

Mögöttem állt egy német katona. Azért tartott a munka
ilyen sokáig, mert egy személy hiányzott. Mit tehettem?

A végén beírtam egy fiktív nevet. Vállaltam a rizikót,

de nagyon féltem, hogy rájönnek. Másnap megtudtam
Blasz kántortól, hogy a hiányzó egy 15 éves lány volt,

a trencséni rabbi leánya, Grosz négus rokona, akinek

sikerült megszöknie az utolsó órákban. Máig sem tudom,

hogyan.

Ami ezután következett, azt a legjobb volna elfelej-

teni.

A felszabadulás után már decemberben elkezdtem

dolgozni, mint hitközségi jegyz. Fizetésemet az akkori

polgármester, dr. Kardos László folyósította addig is,

amíg a hitközség talpra áll.

1950-ben még alkalmam volt megszerkeszteni a két

hitközség egyesülési jegyzkönyvét. Amikor Egert el-

hagytam, a hitközségi szervek még aránylag elég ren-

desen mködtek.

M. A. Rámát Gán.

Az Ég küldötte világot járó útján elkerül az egri

tájra is. Ugyancsak kedvére való dolgokat lát az Új-

világ-utcában és környékén. Ide vonzza t a szép zsidó

templom, ami ebben az utcában van. A keskeny utca

mindkét oldalán, mint kotlós alatt a kis csibék, úgy hú-

zódnak a templom köré a házak.

Amikor erre a földi látogatásra sor kerül, a világi

idszámítás 1931. évét írják. Nyárutó van, az sz már
készüldik, hogy helyét elfoglalja. A templomudvar olaj-

fái kibontva várják, hogy az ünnepeken alattuk csivi-

teljenek a gondtalan gyerekek, miközben szüleik bent a

templomban imádkoznak.

A Dobó-tér fell jövet az els házban Schwarcz Jó-
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gyalásra, hogy mi történjék abban az esetben, ha egy

csepp tej egy húsos étellel teli kondérba pottyan.

E bokros elfoglaltság mellett azért jutott id uszo-

dára is, st a kázsamáták titkainak kutatására, síkf-

kúti, felstárkányi és peski kirándulásokra is.

V’uláj ló háju hád’várim méolám. Rég volt, igaz

volt-e egyáltalán?!

Fischer Sándor, Ros Pina.

Hosszú évtizedek után is még élénken emlékszem

a statusquo hitközség vezetire, akiket jegyzi munkám

során alkalmam volt alaposan megismerni.

Dr. Schweiger Lázár frabbi jó viszonyban volt

Szmrecsányi Lajos érsekkel. Gyakran vett részt nála

hivatalos fogadásokon.

Biedermann bácsi nagy tálmid-cháchám volt. Nyu-

galomba vonulása után fontos szerepe volt a hitközség

vezetésében. Az elljárósági üléseken képes volt egy

órán át is beszélni és szavait srn megtzdelte bibliai

és talmudi idézetekkel. Amikor felszólalt, az elnökl

Kánitz Dezs csendesen meg szokta jegyezni: Kezébe

vette Biedermann a sófárt, ki tudja, mikor teszi le?

Halász Samu csendes jóhumorú tanító volt. A szü-

lk nagyon szerették, mert jól bánt a gyerekekkel, örült,

ha az utcán elkapta egy-egy tanítványát és megcsip-

kedte az arcát.

Kánitz Dezsnek szívügye volt a kultúrház. A fa-

lakra bibliai jeleneteket festetett. (Izsák feláldozása, A
kémek a szlfürttel, A hárfás Dávid, Dániel az orosz-

lánveremben, stb.) A freskókat nem festmvészek fes-

tették. Halász Lipót mérnök és Heimler Ede sokat bosz-

szantották Kánitz Dezst azzal, hogy legjobb volna a

freskókat egyszeren átmeszelni.

Szörny emlékeim vannak a deportálásról. Az elhur-
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is. Nehéz volt a munkája, mert a Tóra héber szövegét

németre kellett fordítanunk és mi eleinte egyik nyelven

sem értettünk egy kukkot sem. Hogy a teljesen mecha-

nikus tanulás valamivel könnyebb legyen, monoton, de

fülbemászó melódia kisérte a szöveget.

Még egy dallam maradt meg máig a fülemben. A
Tóra poetikus részeit tanultuk ezzel a melódiával.

Ide iktatom még azt a chanukai melódiát, amely

sok más szép dallam között az egri orthodox családok-

ban volt otthonos. (Kották a képek között.)

Bármicvá koromban egy-két éven át a Rebe házi

minjájával imádkoztam esténkint. Sohasem fogom elfe-

lejteni hatalmas, méltóságot sugárzó alakját, ahogy

standerje eltt mozdulatlanul áll és hangtalanul imád-

kozik. A S’má szövegét viszont elejétl végéig hangosan

recitálta, mégpedig úgy, hogy a szövegkiejtés tökéletes

legyen. Így például gondosan ügyelt arra, hogy „ál

l’váv’chá” kiejtésénél mind a két „1” hangozzék; hogy

„v’áhávtá” kiejtésénél tisztán hallható legyen a „v”, ne-

hogy pongyolán „v’áháftá”-t ejtsen. A „v’dibártá bám”

kifejezést gyakran tízszer is elismételte, amig végre a

kiejtésével meg volt elégedve. így maga a S’má recitá-

lása sokszor félóráig is eltartott.

Hasonlóképpen teljes pontosságot követelt a Rebe a

ros-hásánái sófárfuvásnál is. Stopperórával a kezében

mérte az egyes hangok idtartamát és addig ismételtette

a hangot, amig megfelel eredményt nem kapott.

Ebben az idben már a J’szod Hátorá talmudisko-

lájában és párhuzamosan a reálban tanultam. Amott

hajnalban — mert a tanítási id 5 órakor kezddött —
Abájé és Rává vitáiba nyertem bevezetést, amott délelt-

tönkint a kamatos kamat, az euklidesi geometria stb.

rejtelmeit ismertem meg. Délután ismét visszatértem

abba a világba, amelyben olyan problémák kerültek tár-
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sen!” Olyan pár cipt kaptam, amiben addig jártam,

amíg ki nem nttem, mert képtelen voltam azt elsza-

kítani.

Ilyen ember volt nagyecséri Kánitz Dezs. Legyen

áldott az emléke.

Állandóan sajgó fájdalom marja a lelkemet. E fáj-

dalom forrása az a tudat, hogy Egerben, a keresztény

kultúra egyik magyarországi fellegvárában, lerombolták

az Isten házát, a zsidók templomát; azt a templomot,

amelynek bejárati fhomlokzatán arany betkkel ragyo-

gott a felírás: „Házam minden népnek imaháza”.

Ehrenfeld Arthur, Jeruzsálem.

Mi, orthodox gyerekek, nem a zsidó iskolában vé-

geztük el az elemit, hanem a Halas-piaci állami iskolá-

ban. Jó szüléink bizonyára féltették jámborságunkat a

zsidó iskola haladó szellem tanítóitól. Jobban biztak az

állami iskola nagyrészt bigott katolikus tanítóiban. Eve-

ken át egy Szabó István nev fiú padtársa voltam, aki

vasámaponkint ministrálni járt. Rövid id múlva magam
is úgy fújtam a „Dominus vobiscum”-ot, mint .

Kilenc-tíz éves koromban Klausz bácsi kórusában

énekeltem. Fischer Henrik, késbb bécsi fkántor vezette

az istentiszteletet. Mi, gyerekek, énekeltük a szopránt és

az altot, Klausz bácsi fiai, Imre és Jóska, valamint Fe-

kete Samu énekelték a felntt szólamokat. Fleg Le-

wandowski és Sulzer darabokat énekeltünk, de Klausz

bácsinak bséges repertoárja volt orosz kántor-szerzk

mveibl is.

Az elemi iskolával párhuzamosan tanultam a ché-

derben. Itt Greiner úr volt a tanítóm. Nehéz munkáját

nagy szigorral látta el. Asztaláról sohasem hiányzott a

hétágu korbács. Ez fleg elrettentés célját szolgálta, de

nem is nagyon ritkán sor került tényleges használatára
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1912-ben, Samassa bíboros érsek temetésének napján.

Chaszid családból származom, a bácskai Zentárói és

minthogy fiatalon elhúnyt édesapám után a kádismondás

ideje még nem járt le, a statusquo templomba jártam

imádkozni. A Jóteremt, aki az árvák és özvegyek gond-

viselje, irányított ebbe a templomba. Már az els isten-

tiszteleten feltntem az egriek nemeslelk frabbijának,

dr. Schweiger Lázárnak, aki hallotta a kádis hibátlan

recitálását. Istentisztelet után magához intett és kikér-

dezett, ki vagyok, hová való vagyok. Elmondtam neki

mindent. A frabbi házába invitált és ha valaha jóllak-

tam Egerben, ez az és nemeslelk felesége asztalánál

történt. Állandóra szóló meghívásom volt hozzájuk. Sza-

badon jöhettem a házukba, ha annak szükségét éreztem.

Péntek esténkint és a széderestéken mindig az aszta-

luknál ültem.Ma is azokat a szép melódiákat énekelem

péntek este és a szédemél, amit Tlük tanultam, amit

Velük együtt énekeltem. Szinte családtag voltam náluk,

jól éreztem magam házukban. Áldassék emlékük.

Nem az én feladatom megrajzolni nagyecséri Kánitz

Dezs portréját, azét az emberét, akinek hervadhatatlan

érdemei voltak a gyönyör istenháza felépítése körül és

aki — ha esett, ha fújt — minden reggel pontosan meg-

jelent az istentiszteleteken. Bizony szép példával szolgált

hitközsége tagjainak, mert abban az idben — hétköz-

napokon — már fizetett emberek is kellettek a minján

fenntartásához.

Egy hideg, havas téli reggelen, hogy-hogynem, az

elnök szeme megakadt a cipmön. Látta, hogy a lábam

nagyújja kikandikál a cipbl. így szólt hozzám: „Fiam,

nincs másik cipd?” „Nincs” — feleltem. Erre magához

kérte Révész bácsit, a templom gondnokát és igy szólt:

„Ennek a fiúnak csináltasson a számlámra egy pár cipt

a legjobb bagaria-brbl, de soron kívül, nagyon sürg-
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ki újságjukban, hogy a frabbi férjet keres leánya ré-

szére, de kérk csak utcaseprn aluli foglalkozással je-

lentkezhetnek. Apám jól mulatott ezen, mint minden tré-

fán. Jóhumorú, jókedv ember volt. Otthon mindig éne-

kelt operaáriákat, zsidó népdalokat, templomi melódiákat.

Ezekbl gazdag gyjteménye volt. Modem világszemlé-

letre nevelt. Minden vasárnap kivitte tanítványait a he-

gyekbe: az Egedre, a Várhegyre, Szarvaskre, Mónos-

bélbe, Szilvásváradra. A szegény diákokat anyagilag is

segítette. Nemcsak addig, amig ezt édesanyám vagyona

megengedte, hanem akkor is, amikor a vagyon a hábo-

rúban elveszett és már csak a nagyon csekély papi fize-

tésbl kellett megélni. Minden étkezésnél volt szegény

kosiztosdiák. Az els háború alatt a szatmári és a má-

ramarosi ezredekben sok vallásos zsidó katonáskodott

Egerben. Édesapám kiverekedte a hadügyminisztérium-

ban, hogy szigorúan orthodox kóser konyhát vezethet-

tek. Emlékszem egy háborús széderre, amelyen többszáz

katona vett részt. Jeruzsálemben, a Méá Söárimban be-

széltem olyan emberekkel, akiket apám a menetszáza-

dokból emelt ki különböz címeken és ezzel az életüket

mentette meg. Annakidején „micve-millioner”-nek hívták

Egerben.

Úgy értesültünk, hogy a gyönyör nagytemplomot

lebontották. 64-ben, amikor Egerben jártunk, még ott

imádkoztunk mindenkiért. Kisírtuk a lelkünket. Ócska-

vas raktár volt akkor. Végigjártuk minden meggyilkolt

barát házát. Kádist mondtunk mindenütt boldog baráti

csevegés helyett.

Fischer Albert, Rispon.

Dédszüleim és nagyszüleim — áldassék emlékük —
dúsgazdag emberek voltak. En mégis, a sors kifürkész-

hetetlen akaratából lelenc gyerekként kerültem Egerbe
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érsek vendége és az érseki ebédeken külön kóser kosztot

szolgáltak fel neki. Fia, Ede, fül- és gégeorvos, a buda-

pesti Charitié poliklinika egyik alapító orvosa volt. Test-

vérem, dr. Ehrenfeld Margit is fül- és gégeorvos volt, a

Magyar Általános Hitelbank igazgatójának, Schwarcz

Andornak a felesége. Auschwitzban pusztultak el.

Én a halaspiaci iskolában végeztem az elemit, Cse-

preghy bácsi volt a tanítóm. Samassa érsek protekciójá-

val bekerültem a cisztercita gimnáziumba. Ott érettségiz-

tem. A zsidó fiúk közül osztálytársam volt Halász tanító

úr fia, Ern, aki neves író lett. Párisban élt, ott is halt

meg a második világháború végén. Nvére, Manci a

franciaországi török követ felesége volt. Osztálytársam

volt Alföldi Géza is, aki jónev orvos lett Budapesten.

Édesapja, dr. Alföldi Dávid neves ügyvéd volt Egerben.

A zsidók Dávid kanonoknak hívták, mert az érsek ügy-

védje volt. Egy osztályba jártam Berkes Dezsvel is,

akibl ügyvéd lett és Krausz Aladárral, a késbbi híres

ngyógyásszal.

Schweiger Babci, Fáber Sándornál Wellington N.Z.

Nagyapám híres jesivát vezetett Nagytapolcsányban.

Úgy hallottam, neve arany-betkkel van beírva az els

cionisták könyvébe.

Édesapám 1904-ben került Egerbe gyenge magyar nyelv-

tudással, de már akkor ismert világi tudományos névvel.

Sok újítást hozott az egri zsidó ifjúság életébe. Nemcsak

vallásfilozófiát tanított, hanem modem bibliamagyaráza-

tot is. Mindig tanított. Hol egy ritka virágot, hol egy

érdekes verset, hol pedig egy nehéz bibliai helyet ma-

gyarázott. Szónoklataiban és privát beszélgetéseiben sze-

retett apró történeteket, móseleket felhasználni. Taní-

totta, prédikálta a szerénységet, a fizikai munka szere-

tetét. A diákok egyszer tréfából azt a hirdetést hozták
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ségi élet minden megnyilvánulásában. Bkezen támo-

gatta a város kulturális és szociális intézményeit is. Ha-

lála után a gzmalmot fiai örökölték. A század elején a

gzmalom részvénytársasággá alakult át. Ezt a huszas

évek végén felszámolták és a malom épületét lebontot-

ták. A F-utca felé néz irodaépületben a fposta nyert

elhelyezést.

Egerben kiterjedt rokonságom volt. Dédnagyapám

Egerbe hozatta a Borsod-megyei Sályról testvéreit. (A

család az 1735. évi összeírás szerint már Sályon lakott.)

Az egyik testvér fiai voltak dr. Schwarcz Sándor orvos

és dr. Schwarcz Artúr ügyvéd, a másik testvér fia volt

dr. Alföldi Dávid ügyvéd. Nagybátyám volt Schwarcz

István szlbirtokos. Mindenki Pipás Pistának hívta,

mert a pipa mindig a szájában lógott. A sok egri szl-
birtokos közül csak o és Deutsch Áron készítettek kóser

bort. A rokonsághoz tartozott a másik Schwarcz István,

reb Náftóle Schwarcz, aki nagy tálmid cháchám volt és

az orthodox hitközség elnöke 1913-ban, 30 éves korában

bekövetkezett haláláig.

Nagyapám, Schwarcz Vilmos, a gzmalmi részvény-

társaság megalakulása után visszatért a brgyártáshoz.

A Rákoczi-út 27 szám alatt volt az üzeme. Én Braun

József és Társa — késbb Ungár Ignác-cégnél tanultam

ki a vaskeresked szakmát. Ezt a céget késbb én vettem

át és egészen az államosításig vezettem.

Elirenfeld Jen mérnök, Jeruzsálem.

1891-ben születtem Egerben. Édesapám az Egerben

állomásozó K.u.K. 60-ik gyalogezredhez vonult be vala-

melyik környékbeli faluból. Itt szolgálta le katonaidejét.

Utána megnsült és a Halpiacon fszerüzletet nyitott.

Anyai nagyapám, Anton Schwarcz híres ember volt, az

egri gzmalom búzabevásárlója. Gyakran volt a biboros

52



són Székely Endrét választották elnökké, Katz Mórt el-

nökhelyettessé, Kardos Lászlót titkárrá, Grünbaum Er-

nt, Königsberg Lászlót, Schwarcz Dávidot és Weisz Ar-

túrt elöljárókká.

Milyen feladatokat lát el ma Egerben a hitközség

vezetsége? Zsidó nevelésrl szó sincs. A kb. 70—75 lel-

ket számláló hitközség tagjainak több mint negyedrésze

vegyesházasságban él. Kóser konyhát csak 2—3 magá-

nyos lélek vezet. Istentiszteleteket nem tartanak. 1974

szén jomkipurkor sem nyitották ki a templomot. A régi

chéderben imádkozott egy minján, amelynek tagjai fleg

Füzesabonyból, Poroszlóról és a közeli üdülkbl verd-

tek össze.

Elmondhatjuk, hogy Egerben még vannak zsidók,

de zsidóság nincs.

Rám súlyosodon Isten keze. Lélekben kivitt engem

Isten és létett egy völgy közepén
,
amely csontokkal volt

tele. Körülvezetett s láttam: sok volt a csont a völgy színén

és száraz volt nagyon . így szólt hozzám: „Ember fia, vajon

életre kelnek-e még ezek a csorttok?”

Én feleltem: „Uramisten
, ezt csak Te tudhatod.” (Je-

chezkél 37. fej. 1—3 v.)

EMLÉKSZEM
Schwarcz István, Jeruzsálem.

Az els Egerben megtelepedett zsidó, Schwarcz Ist-

ván-Náftáli, akinek a nevét én is viselem, dédnagyapám

volt. Eleinte brgyártással foglalkozott, de már 1841-

ben megkérte az engedélyt egy nagy gzmalom építé-

sére. Ez a gzmalom rövidesen fel is épült. Száz mun-

kást és tisztviselt foglalkoztatott. Dédnagyapám na-

gyon tevékeny ember volt. Élénken részt vett a hitköz-
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ebben az idben még száznál több adófizet tagja volt.

A nagyünnepeken kb. 70—80 férfi és 50 n imádkozott

a templomban. A két hitközség együtt kb. 400 lelket

számlált. Közöttük sok volt a vidékrl beköltözött.

A törzsökös egri zsidóság szétszóródása még a há-

ború eltt megkezddött és folytatódott közvetlenül a

háború utáni években. Sokan felköltöztek a fvárosba.

Még többen elhagyták Magyarországot és új hazát ke-

restek maguknak. A fiatalság nagy része a cionista

mozgalomban találta meg a helyét és Izráel felé orien-

tálódott. 1950-ben rabbi Jochanan Schreiber is Jeruzsá-

lembe költözött és ezzel megkezddött az orthodox hit-

község hanyatlása. (A két hitközség még ezt megelzen
fels utasításra egyesült.)

Újabb lendületet vett az elköltözés folyamata az

1956-os események után. Az évtized végén még kb. 300

volt a zsidók lélekszáma. A vallásosabb réteg kivándor-

lása, az öregek elhalálozása súlyosan érintette a zsidó

közösségi életet. Egyre kevesebben keresték fel a templo-

mot a nagyünnepeken is.

A hatvanas évek második felében lebontották a

statusquo templom épületét, amelyet a háború óta egyéb-

ként sem használtak már imádkozás céljára. Sok egri

zsidót szíven ütött a hír. Be kell látni azonban, hogy

ez a megoldás helyesebb volt, mint a templomépület fel-

használása különböz profán célokra. Az Unikomisz

szálloda-étterem épült a templom helyére.

Az orthodox templom látogatottsága is megcsap-

pant.. Amíg a Putnokról beköltözött Weinberger József

élt, még volt, aki a templom ajtaját kinyissa és külön-

böz alkalmakkor a minjánt megszervezze. Az halála

óta csak külföldrl érkez látogatók zavarják meg a

templom síri csendjét.

Az 1974 januárjában megejtett hitközségi választá-
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termeiben, amelyben minden pénteken este és szomba-

ton déleltt istentiszteletet tartottak.

Az iskola árván maradt padjait és tábláit Debre-

cenbe szállították, ahová a Bécs melletti táborokból szép

számmal tértek vissza iskoláskorú gyermekek, iskoláju-

kat azonban teljesen kifosztva találták.

1945 novemberében mintegy 150 lelket számolt az

egri zsidó közösség: fleg volt munkaszolgálatosok és

néhány asszony. Az a hír járta közöttük, hogy egy 300

fbl álló asszonycsoportot, amelyben sok egri n is

van, a Vörös Hadsereg elvitt a Krim-félszigetre, hogy

feltáplálja ket. Bíztak benne, hogy ezek az asszonyok

— s közöttük feleségeik — egy szép napon megérkez-

nek. Reményeik nem váltak valóra.

1946 áprilisában avatták fel megható ünnepség ke-

retében az iskola udvarán az elhurcolt és elpusztított

gyermekek emlékmvét. Rabbi Jochanan Schreiber, dr.

Preszler Gyula, Székely Endre, Sugár Zoltán és rabbi

Sólem Pollák beszédei után a megjelentek ezúttal gyer-

mekeik után mondtak kádist. Az avatásra meghívták

az összes egyházakat és hivatalokat. A pártok néhány

képviseljén kivül senki sem jött el. A zsidók maguk
között maradtak fájdalmukkal. Az egykor zajos iskola-

udvaron csak egy emlékm jelzi, hogy itt életvidám

zsidó gyerekek futkároztak az óraközi szünetekben.

1949 augusztus 28-án avatták fel a temetben a

mártírok emlékmvét. Ezen a gyászünnepségen megje-

lentek a város, a párt, a katolikus és a református egy-

ház képviseli is. Weiser Dezs gyászéneke után Schück

Jen rabbi avatta fel az emlékmvet, amelyet Székely

Endre vett át a Chevra Kadisa nevében.

A negyvenes évek végén Kray Lajos, majd Grosz

Béla volt a statusquo hitközség elnöke és Schwarcz Ist-

ván az orthodox hitközségé. A statusquo hitközségnek
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katonák a Dobó szobor mellett felakasztva találták

Braun Gyulát és társait.

ÉLET A ROMOKON

Az orosz hadsereg által felszabadított városban már

1944 december havában megkezdte Fischer Sándor jegy-

z a hitközség újjászervezését. A németekkel együtt el-

menekült fasiszta városi hivatalnokok helyét sok eset-

ben a lassan-lassan visszatér volt munkaszolgálatosok

töltötték be. Dr. Kardos László a polgármester, Blasz

Miklós a rendrparancsnok tisztét látta el. Még decem-

ber hónapban megalakították az addig visszatért mun-

kaszolgálatosok a hitközség keretét. Az ideiglenes inté-

zbizottság vezetje Blasz Adolf volt. 1945 kora tava-

szán megalakult mind a két hitközség vezetsége. Az

orthodox hitközség elnöke Katz Salamon, alelnöke

Schwarcz István, a statusquo hitközség elnöke Sugár

Zoltán, alelnöke Grosz Béla lett.

Az orthodox templom aránylag kevés sérüléssel ke-

rült ki a város ostromából. Miután az újjáalakult hit-

község tagjai rabbi Jochanan Schreibert, a mártír f-

rabbi unokáját, rabbijuknak megválasztották és sóchétet

alkalmaztak, biztosították maguknak azt a keretet,

amelyben tradicionálisan vallásos életmódjukat folytat-

hatták.

A statusquo hitközség gyönyör temploma súlyosan

megsérült akkor, amikor a visszavonuló németek a Káp-

talan-utcai hidat felrobbantották. A szép színes ablakok

nagyrésze betört. Elzleg a németek kihordták a temp-

lomból a padokat és a templom épületét raktárnak hasz-

nálták. Az újonnan megszervezett hitközség tagjai a

padok egy részébl kis templomot rendeztek be az iskola
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kínokkal jártak. Leírások, filmek, eladások ezeknek

csak parányi töredékét érzékeltethetik.

Az Auschwitzba deportált 1620 személy közül csak

7 férfi és 25 n tért vissza. A sokszáz iskoláskorú gyer-

mek közül egyetlen egy sem maradt életben.

Székely Béla háborús kitüntetései alapján kivétele-

zett volt. Családjával együtt sem a gettózásban, sem a

deportálásában nem vett részt. A nyilas rémuralom kez-

detén lakásukon ltték agyon ket.

A munkaszolgálatra bevonult férfiak közül is sokan

elpusztultak Oroszországban a keretlegények kínzásai

következtében és az 1943-as téli visszavonulás alatt. Kö-

zülük mégis aránylag többen menekültek meg.

Külön tragikus története volt a jolsvai törzs-

és orvosszázadnak is. Az 1944 október 15-i események

egy dunántúli sváb faluban, Pusztavámoson érték ket.

A háború végét bejelent Horthy-proklamációt ujjongva

fogadták. Amikor azonban a kocka még aznap megfor-

dult, a sváb falusiak riasztották a közelben állomásozó

SS-különítményt, amely kivégezte az egész századot,

benne dr. Sándor Imrét, dr. Grosz Bélát, dr. Szabó Je-

nt, Pánczél Gyurkát és még több más egri zsidó intel-

lektuelt. Néhány órával a kivégzés eltt a század pa-

rancsnoka útba indított Jolsvára egy 13—14 fbl álló

csoportot, amelynek tagjai — közöttük Deutsch Simon,

Lusztig Sándor, Szász Béla, Fried Tibor — így megme-

nekültek a biztos haláltól.

Dr. Szász Endre Pesten bujkált. 1945 januárjában,

a felszabadulás eltti napokban egy utcai igazoltatás

alkalmával elfogták és kivégezték.

Az Irgalmasok kórházában több zsidó munkaszolgá-

latos bújt meg. A nyilas rémuralom utolsó napjaiban

valaki feljelentette ket. A várost felszabadító orosz

47



körül. Általában 4—5 család zsúfolódott össze egy la-

kásban. Megalakult a zsidó tanács, amelynek tagjai vol-

tak: Polácsik Jen, Lw Béla, dr. Balázs Jen, Kunovits

Jen, Frank Mór, Braun Ignác, dr. Grosz József és dr.

Fischer József. A tanács szervezte meg az élelmiszer- és

gyógyszerellátást.

Sokkal súlyosabb helyzetbe kerültek Heves megye

területérl a Szcs község melletti Bagolylyuk nev el-

hagyott bányába, az Egercsehi Kszénbánya munkás-

telepére koncentrált zsidók. A külvilágtól teljesen el-

zárva, élelem- és gyógyszerutánpótlás nélkül, a brutális

csendrök kénye-kedvére kiszolgáltatva, a lassú, de biz-

tos éhhalálnak nézett elébe 1500 hevesmegyei zsidó-

vallású volt magyar honpolgár.

A négy hetes gettóélet után még súlyosabb napok

következtek. Az elgyötört embereket az Egertl 16 kilo-

méternyire fekv kerecsendi téglagyárba terelték át,

ahol állati sorban, fedél nélkül a fejük fölött, kemence-

lyukakba zsúfolva töltöttek el 4 napot. E néhány nap

alatt a csendrök sokat agyonlttek a kerecsendi erd-

ben. Kerecsendrl a makiári vasútállomásra vezetett az

út, ahonnan 80—90 személyt egy marhakocsiba zárva

Auschwitz felé irányították ket. Négy napi szörny

utazás után 1944 június 12-én, hétfn érkezett a vasúti

szerelvény Auschwitzba. Az öregek, betegek, gyermekek

és kisgyerekes anyák még aznap a gázkamrában lelték

halálukat. A munkabiró férfiak és nk különböz né-

metországi koncentrációs táborokba kerültek. Legtöbb-

jük a maximális munka és a minimálisnál is kevesebb

táplálék következtében lassú halálra volt Ítélve.

Akinek nem volt része a gettózás, a téglagyár, az

auschwitzi út, a koncentrációs tábor szenvedéseiben, az

semmiképpen sem képzelheti el, hogy ezek milyen pokoli
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klubhelyiséget rendezett be az Érsek-utcai volt Szé-

chenyi-vendéglben. A zsidók kiváltották az ETE sport-

igazolványát és mint ETE-tagok jártak feketézni, poli-

tizálni az új klubba. 1942 tavaszán feljelentés érkezett

az ETE ellen. Azzal vádolták, hogy nincsenek aktív

sportolói. (Ezek persze akkor majdnem mind a munka-

szolgálatban voltak „aktívak”). Az ETE-klub mködése
ezen az alapon nem indokolt. A bíróság úgy döntött,

hogy amennyiben az ETE valamelyik versenyzje két

héten belül országos szint sportversenyen érmet szerez,

a klub mködését engedélyezik. Fleischer Gyuszi és Tibi

bajnoki érmeket szereztek az akkor Nagyváradon „Er-

dély bajnoksága” címen megrendezett versenyen és ezzel

egy évvel meghosszabbították az ETE-klub életét.

Labdarugó szakosztálya nem volt az ETE-nek, de

sokan az egri ifjúság körébl sportszeren is rúgták a

labdát. Népszer volt Egerben a mártírhalált halt Per-

lusz Jóska, aki az egri Vasas kapuját védte nagy siker-

rel. A Vasas ifjúsági csapatának volt a kapusa Perlusz

Gyuri, aki sok évvel késbb Izráelben a legmagasabb

katonai kitüntetést kapta. Mint ejternys tiszt olyan

hstetteket vitt végbe, hogy azokat az újságok külön

tudósításokban közölték.

A VÉSZKORSZAK
SÁRGA EGRI CSILLAGOK

1944 március 19-én a németek megszállták Magyar-

országot és ezzel elszabadult a pokol a magyar zsidóság

feje fölött. Elrendelték a sárga csillag viselését és rö-

videsen megkezddött a gettózás. Május elején két góc-

pont körül összpontosították Eger város 1800 személyt

számláló zsidóságát: az Újvilág-utca és az Uszoda-utca
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szerzett megbecsülést, mint az ETE és a MESE birkó-

zóinak edzje. Rajta kivül komoly versenyeredményeket

értek el a jellegzetesen birkózófül Davidovits és ba-

rátja, Friedmann. Az ETE ifjúsági birkózói közül ki-

tntek: Schwarcz Sanyi — ma a petach-tikvai magyar

egyesület ügyvezet elnöke — a nagyerej Stern Gyuri,

aki nemrégiben szerelt le rnagyi rangban Izráel hadse-

regébl 20 évi szolgálat után.

Jelents sikereket értek el, országos viszonylatban

is, az ETE ökölvivói. Fleischer Gyuszi — ma a jeruzsá-

lemi egyetem dolgozója — és öccse, Tibi, az egri MESE
színeiben már több országos szövetségi verseny gyz-
tesei voltak, amikor az ETE kivánságukra 1939-ben

megalakította az ökölvívó-szakosztályt. Fleischer Tibi

országos csapatbajnokságok során 150 alkalommal gy-
zött az ETE vagy Eger város színeiben. Fleischer Gyu-

szi is sokszor nyert városi és kerületi bajnokságot. Fi-

gyelemreméltó eredményeket értek el az ETE box-csa-

patában a ma Ausztráliában él Rózsa testvérek, Imre

és Pali, a jó küzdszellem Stern Pista, aki Észak-Ma-

gyarország levente ökölvívó bajnokságának gyztese

volt, továbbá a nagy üterej Schwarcz Sanyi, Stern

Gyuri és a mártírhalált halt Steiner Imre. Az ETE és

a MESE ökölvivói sok esetben, Eger válogatott néven,

közös csapattal vettek részt a versenyeken. A Sárospa-

takon, 1941-ben rendezett kerületi versenyen a nyolc

fbl álló csapat öt tagját — Schwarcz Sanyi, Fleischer

Gyuszi, Fleischer Tibi, Rózsa Imre és Stern Pista — az

ETE küldte ki.

Az ökölvívók versenyeredményeinek 1942-ben tár-

sadalmi-politikai aspektusa is volt. Ebben az évben a

zsidótörvények folytán a zsidó tulajdonban volt kávé*

házak elvesztették iparengedélyüket. A kávéházhoz szo-

kott zsidóknak nem volt hová járniok. Szász Imre ETE
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sen a szép eredmények elérésében az edzknek : Heller

Imrének és utódjának, Klein Tibinek, akik fáradtságot

nem ismerve tanították, lelkesítettek az ifjú úszókat.

Itt kell megemlíteni, hogy az ETE neveltje, Klein

Iván, az ötvenes évek elején megnyerte a Balaton-át-

úszás bajnokságát és a folyamúszás bajnokságát: 102

km-t úszott 15 óra 7 perc alatt.

Szépen mködött az ETE tennisz-szakosztálya. Az

Érsekkertben, a sokszáz éves óriási platánfa mellett lé-

tesített tenniszpálya sok egri zsidó ifjúnak nyújtott ne-

mes szórakozást és felfrissülést. A tenniszsport terén

az ETE tagjai közül Német Imre szerzett országos hír-

nevet.

A birkózó- és box-szakosztályban Kohn, Friedmann

és Davidovits szerzett sok gyzelmet az ETE-nek. Sokat

dolgozott ebben a szakosztályban Fleischer Gyuszi és

Tibi is.

Az ETE fenntartása körül nagy érdemei voltak dr.

Szász Endrének, az egylet sportorvosának és dr. Jónás

Béla ügyvédnek, az egylet ügyvezet elnökének. Vége-

zetül, az ETE nem fejthette volna ki szép nevel mun-

káját az egri zsidók támogatása nélkül, akik anyagi

hozzájárulásukkal segítették a sportolókat.

Az egylet tagjainak túlnyomó része elpusztult a

munkaszolgálatban és a német koncentrációs táborok-

ban. Nélkülük nem is folytathatta munkáját az ETE a

világégés után.

KON GILÁDI BESZÁMOLÓJÁBÓL

Klein Tibi 1949 óta Izráelben él. Több nagy egye-

sület edzéseit vezette, mint a Hápoél edzje. Különösen

a petach-tikvai Hapoél együttesével értei szép sikereket.

A birkozó-sportban a „festékes” Konti-Kohn Jóska
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zsidóság életében, mert ez volt az egyetlen hely a zsidó

zsidó fiatalság nevelésére, illetve sportolására. Mindez

hihetetlenül mostoha körülmények között. A történeti

hség és az igazság kedvéért meg kell említenem, hogy

a húszas évek elején Ringelhann Béla, a városi vízm-

vek igazgatója, késbb Bárány Géza mérnök, a városi

uszodák igazgatója, a harmincas években pedig Dr. Rin-

gelhann György ügyvéd voltak azok, akik a szigorú

szabályok ellenére lehetvé tették az ETE úszói számára

a versenyuszoda használatát. Ezúton mondok nekik

köszönetét az ETE vezeti és úszói nevében.

KLEIN TIBOR BESZÁMOLÓJÁBÓL

A langyos termál uszodák, különösen a Békás-tó

helyén létesített versenyuszoda Egert különösen alkal-

massá tették az úszósport kifejlesztésére. Nem csoda,

hogy az ETE-nek is ez a sportág hozta a legtöbb sikert.

1933-ban második osztályú bajnokságot nyert az ETE
vízipoló-csapata: Biró István, Klein Tibor, Schneeweisz

István, Bieber Ignác, Vadász Gyula, Klein Iván és Né-

met Imre. Az els ligába zsidó volta miatt nem kerül-

hetett be a csapat.

Ki kell emelni Heller Imrét, aki magyar mellúszó-

bajnok volt, Webermann Miklóst, aki 1937-ben ifjúsági

bajnokságot szerzett a 800 méteres gyorsúszásban.

Ugyanakkor öccse, Gyuri, a 100 méteres mellúszásban a

második helyen végzett. A 3x100 méteres vegyesúszás-

ban ugyancsak második lett az ETE együttese: a We-
bermannok és Gerstl Tibor.

A zsidótörvények idején a zsidó ifjúság el volt tilt-

va a versenyektl. Titokban mégis úsztak versenysze-

rüleg és közöttük Pressler István, Boros Laci, Sugár

Bandi, Stern Gyuri és Herczeg Tomi átlagosan felüli

eredményeket értek el. Oroszlánrészük volt természete-
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akadályozott. Itt is derékban tört ketté egy ragyogónak

indult karrier. Klausz Imre ugyanis még ugyanezen év

október 23-án, a kiráiypuccs alkalmával, hsi halált halt

Budaörsnél az Ostenburg különítménnyel vívott harcok-

ban. Tatatóvárosban második helyezést ért el az ETE
vízilabdában, 100 m. ni mellúszásban (Német Ilonka)

és mugrásban (Szász Imre), míg a 4x100 m. vegyes-

váltó a harmadik helyzen végzett.

1922-

ben, a második országos vidéki bajnokságok-

ban ismét a Klausz család gondoskodott újabb szenzá-

cióról, mert a 100 m. hátúszásban — Klausz Imre em-

lékverseny — Klausz József óriási meglepetésre legyzte

az akkor már országos hír és favorit Bitskey Aladárt.

Az ETE csapata második lett vízipolóban és mugrásban
(ismét Szász Imre) és harmadik lett a 4x100 m. vegyes-

váltóban.

1923-

ban Békéscsabán az ETE csapata 7 :0 arány-

ban gyzte le Orosháza vízilabdázóit, 1924-ben ugyan-

csak Békéscsabán Szeg Imre második lett a 100 m.

hátúszásban. 1925-ben Kaposvárott az ETE harmadik

helyen végzett a vízipolóban és Grünzweig Imre második

lett mugrásban. A többi mugrók, Grünzweig Miklós és

Ungár Sándor vidéki viszonylatban szintén az élvonalhoz

tartoztak. Klausz József 1924-ben Budapestre került és

évekig védte az els osztályban szerepl MTK kapuját.

1929-ben az ETE nagyot lépett elre, amikor Heller

Imre országos bajnok lett a 200 m. mellúszásban és

egyben tagja a magyar válogatott úszócsapatnak.

Az ETE elnökei voltak 1932-ig: Dr. Kolosy Mór

alapító elnök, továbbá Dr. Szabó Jen, Pressler Ármin,

Steiner Ferenc, Dr. Kozma Gyz. Ftitkárok: Dr. Szabó

Elemér, késbben Szász Imre, majd pedig Benk József.

Kifejezetten hangsúlyoznom kell, hogy a húszas

években az ETE igen komoly szerepet játszott az egri
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megalapítójának is. Eleinte a miskolciak voltak fölény-

ben, de csakhamar — kevés szakértelemmel, de komoly

lelkesedéssel — én vettem át az edzést és az egész vo-

nalon felülkerekedett az ETE, annak ellenére, hogy Wol-

lák Lajos — aki az olasz fronton elesett — és Klausz

Ern nagyon hiányoztak.

1920-

ban új korszak kezddött, mert ebben az évben

megalakult a fajvéd Gömbös Gyula védnökségével a

MESE (Magyar Országos Véder Egyesület Egri Sport

Egyesülete), ahova az ETE nem zsidó neveltjei — kö-

zöttük Bitskej' Zoltán és Aladár, valamint Szigritz-Tar-

ródy Géza — azonnal átléptek. A fent nevezettek késbb
sokszoros magyar bajnokok és rekorderek lettek. Az
ETE ettl fogva kizárólagos zsidó egyesületté változott.

A MESE tagjai természetesen kezdettl fogva komoly

állami és városi támogatásban részesültek és mindenütt

kivételes eljogokat élveztek. Az ETE vezetségének

viszont minden percnyi edzési lehetségért komoly har-

cokat kellett folytatnia és így az utánpótlás és a nevelés

szinte megoldhatatlan problémává váltak. A keret azon-

ban mindezen akadályok ellenére, lassan ugyan, de ál-

landóan bvült. így kapcsolódtak be Bieber Sándor,

Scháffer István, Kunovits László, Schneeweisz István,

Grünzweig Imre és Miklós (Poci), Szigeti Ern és Kar-

dos László. Utánuk jöttek Klein Endre, Iván és Tibor,

valamint Lázár György.

1921-

ben Tatatóvárosban rendezték meg az els or-

szágos vidéki úszó, mugró és vízilabda bajnokságokat.

Itt külön fejezetet érdemel Klausz Imre, aki a 100 m.

hátúszásban 1.26 mp. kiváló idvel gyzött, még pedig

úgy, hogy a ketts pályáról elindulva a nyolcason kötött

ki, miután akkoriban a választókötelek ismeretlenek vol-

tak. t csak azért nem disqualifikálták, mert közel nyolc

méterrel elzte meg az egész meznyt és így senkit nem
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ETE úszótrénere neveltjeiként indultak sportsikereik felé.

Ezt az indítást sokan közülük antiszemita magatartás-

sal hálálták meg.

SZÁSZ IMRE BESZÁMOLÓJÁBÓL

Nem tagadom, hogy nehéz feladat elé vagyok ál-

lítva, miután mindent emlékezetbl kell leírnom, ami cca.

60 év távlatából nem gyerekjáték. Azt is meg kell je-

gyeznem, hogy én csak a harmincas évekig írom le az

ETE történetét, miután az a kitüntetés ért, hogy az

Olasz Olimpiai Bizottság engem edzjének szerzdtetett

és én 1930 január 1-én Rómába távoztam. Az azutáni

eseményeket már Klein Tiborra bízom, Egerben tar-

tózkodott, vette át az edz szerepét és lelkes, szorgal-

mas munkát végzett. Tehát:

1913—15. Klausz Ern volt az els egri crawlozó.

Már a reáliskola csapatának is volt az oszlopa. Ern
azonban 1915-ben bevonult és ezzel egri karrierje is

kettétört, mert 1916-ban orosz fogságba esett és onnan

csak 1920-ban tért haza. Elször Berlinben tanult, majd

késbb Párisban, ahol már mint közismert festmvész
szerepelt. Nagy meglepetést keltett, hogy a párisi opera-

ház meghívta díszlettervezjének és világhír sikereket

aratott vetített díszleteivel. Ebben az idben az ETE
úszógárdájához tartoztak: Klausz Imre, Jen és József,

Komstein Jen és Miklós, Szász Imre, Rejt Jen, Révi

Pál, Scháffer Miklós, Ungár Sándor, Wollák Lajos, Grün-

zweig Lajos, Köves László, Setét András és Szeg Imre.

1918—19. Ezekben az években az egri úszósport majd-

nem kizárólag a Miskolc—Eger úszó- és vízilabdamérk-

zésekre szorítkozott. A miskolciakat Mezei Miklós ve-

zette, illetve edzette. t tekintem az egri vízilabdázás
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termeiben. Héber nyelvet, héber dalokat tanultak, ismer-

tették a Szentföld tájait, a zsidó nép történetét stb. Külö-

nösen népszerek voltak az ifjúság körében a kirándu-

lások és a nyári táborozások, amelyeket a fiatal, agilis

frabbi maga vezetett.

A sokirányú cionista nevelmunkának tudható be,

hogy 1934 decemberében, a statusquo hitközségi válasz-

táson a cionista lista a szavazatok 40%-át kapta.

Eger maradék zsidóságának elég tekintélyes része

ma Izraelben él. Városon és falun, vallásos közösségek-

ben és szocialista kibucokban veszik ki részüket szorgal-

mas munkájukkal az ország életébl.

Izráel hadseregében a fiatalok közül sokan felels-

ségteljes beosztásban szolgálnak és magas katonai rangot

értek el.

A hatnapos háború után az Egyiptom által kikénysze-

rített u.n. kifullasztó háborúban, 1969. június 19-én hsi

halált halt £jtán Deutsch, Koltai Klári fia, Tomi.

1973 október 6-án, jomkipur napján, az alattomosan

kirobbantott háború els óráiban, légi csatában repül-

gépével lezuhant és meghalt Jiszáchár Náve repülszá-

zados, Jónás István fia.

Nevük Juda Makkábi és Simon Bár-Kochba hsei

mellé került a zsidó történelem lapjain.

Az ETE (Egri Torna Egylet)

Az egri zsidóság sok sikert elért sportegyesülete,

az ETE, nem zsidó intézményként indult 1909-ben. A hu-

szas évek elején, amikor a MESE (Move Egri Sport

Egylet) megalakult, a nemzsidó tagok kiváltak az ETE-
bl és azóta kizárólag zsidó sportolók egyletévé vált. Az
egri úszók nemzsidó kiválóságai még Szász Imre, az
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vábbítani, a Keren Kájemet L’Jiszráél perselyeit a N-
egylet fogja kiosztani és kezelni.

Fennmaradt egy jelentés a Barisszia-Aviva csopor-

tok nagygylésérl, amit 1930 november 16-án rendeztek

a kultúrházban Fleischmann Vilmos és Lantos Tivadar,

a Hitachdut Hánoár B-Hungária elnöke közremködé-

sével.

Egy másik fennmaradt jelentés a Barisszia-Aviva

1932 március 22-én rendezett purimi estjérl számol be.

Blumberger Kató, dr. Szász Endre, Braun Feri, Weisz

Artúr, Schneeweisz Magda, Kornstein Miklós, Frisch

Olgi, Ehrenfeld Artúr, Heller Imre és Angyal Lajos vol-

tak a nagysiker est szerepli.

A Magyar Cionista Szövetség egri csoportja 1932

májusában szervezdött újjá. Elnök lett Halász Lipót

mérnök, ügyvezet elnök dr. Berkes Dezs ügyvéd, alel-

nök dr. Schiffer Sándor, jegyz Grosz István, titkár dr.

Szász Endre, pénztáros Blasz Sándor, ellenrök Reiner

György és Greiner Izsó. A helyicsoport, munkája során,

a cionista ügy iránt a városban csaknem osztatlan szim-

pátiát szerzett. Minden második vasárnap vitaestet ren-

dezett 100—150 fnyi közönség részvételével. 1932 telén

a következ eladásokat vitatták meg: dr. Szász Endre

„A zsidó fajiság”, Ehrenfeld Artúr „A cionizmus”, Rei-

ner György ,,Utópista államalakulatok és a cionizmus”,

Halász Lipót „Miért lettem cionista”, Reiner Pál „Meg-

van-e a zsidóban a kisebbségi komplexum”, Biedermann

Adolf „Cion és Jeruzsálem a mindennapi imákban”, Gárt-

ner Jen „Meddig lesz antiszemitizmus”.

Dr. Roth Emil frabbi új lendületet adott az egri

cionisták munkájának. Az „Ohel Sém”, amelyet a frabbi

az iskolás korcsoportok részére szervezett, 4—5 csoport-

ban legalább 100 diákot nevelt iskolánkivüli összejövete-

lein. Ezeket hetenkint egyszer tartották a zsidó iskola
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Az Aviva csoportokat (zálogos) Klein Bori és Walder

Ica., illetleg Frisch Olgi és Goldmann Margit vezették.

1929 elején megalakult Egerben a Magyar Zsidók

Pro Palesztina Szövetségének helyi csoportja. Az alakuló

gylésen a központ képviseletében dr. Patai József és

Székely Béla vettek részt, akiket a hitközség elnöke,

nagyecséri Kánitz Dezs látott vendégül kastélyában. A
gylés a kultúrházban zajlott le, amely zsúfolásig meg-

telt az egri zsidóság színe-javával. Kánitz Dezs megnyi-

tója után Biedermann Adolf igazgató ismertette a Pa-

lesztina-munka lényegét. Dr. Patai József és Székely

Béla eladása után Kánitz Dezs emelkedett szólásra és

szintén bevallotta, hogy amit az este hallott, meglepetés

volt számára, mégpedig lélekemel meglepetés. eddig

a Palesztina-építés munkájáról nem volt kellképpen

tájékoztatva. Sajnálja, hogy ezt a munkát némely rész-

rl oly világításba helyezték, mintha itt valamilyen ki-

fogásolható politikáról volna szó, holott most meggyz-
dött arról, hogy a Pro Palesztina keretében az egyetemes

zsidóság legszebb feladatai kerülnek megoldásra és min-

den egyes zsidónak becsületbeli kötelessége, hogy ebben

a munkában részt vegyen. Az egri zsidóság nevében

Ígéretet tett arra, hogy Eger zsidósága meg fogja tenni

kötelességét az ország építése terén is.

Utána dr. Schweiger Lázár frabbi szellemes bibliai

és talmudi idézetekkel bizonyította Cion jelentségét a

zsidóság fennmaradása szempontjából.

A Pro-Palesztina Szövetség helyi csoportjának el-

nöke nagyecséri Kánitz Dezs lett. Elhatározták, hogy

a hitközség, a Szentegylet, a Negylet, a Patronage-

egylet, valamint az iskolaszék mindenkori elnökei auto-

matikusan tagjai lesznek a Pro-Palesztina bizottságnak.

Elhatározták továbbá, hogy a szentföldi célokra befolyó

összegeket a hitközség hivatalosan fogja kezelni és to-
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nyelvújító tanács munkájában és ajánlásai közül sok új

szót a tanács el is fogadott.

Dr. Roth Emil, aki egyenesen a jeruzsálemi egyetem

padjaiból került az egri statusquo hitközség rabbiszéké-

be, mélységesen cionista meggyzdés, dinamikus vezet

egyéniség volt.

Egerben tehát nem „Protest Rabbiner”-ek mködtek

és a hitközségek világi vezeti körében sem akadt olyan,

aki — ha nem is volt híve — élesen ellenezte volna a

zsidó nemzeti mozgalmat. Ilyen légkörben természetesnek

tnik, hogy Egerben — sok más várossal s elssorban a

fvárossal ellentétben — hitközségi támogatással szer-

vezdtek és mködtek a cionista csoportok.

Ungerleider Dezs és dr. Berkes Dezs az orosz fog-

ságban ismerték meg a cionizmust. A fogságból vissza-

térve Heimler Imrével együtt buzgó terjesztivé váltak

a zsidó nemzeti eszmének.

Az ifjúság szervezése elssorban dr. Szász Endre

érdeme. A numerus clausus által külföldre kényszerített

ifjú a zsidó egyetemisták körében magába szívta a zsidó

nép szeretetét és — bár asszimiláns család fia volt —
hazatérve minden szabad idejét a zsidó nemzeti eszme

terjesztésére fordította.

Az 1927-ben megalakult Barisszia-Aviva csoportok

hetenkint egyszer a statusquo hitközség irodájában tar-

tott összejöveteleiken héber nyelvet és zsidó történelmet

tanultak. Havonkint a kultúrházban a nagyközönség ré-

szére rendezett eladásokon kultúrmsor keretében is-

mertették a cionista mozgalom munkáját és eredményeit.

Már 1929-ben szükségesnek látszott az ifjúsági csoportok

kettéosztása. A Barissziában az idsebbek csoportjának

dr. Szász Endre és Reiner György, a fiatalabbak cso-

portjának Heller Imre és Braun Feri voltak a vezeti.
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helyeket és gyárakat létesítsenek, amelyekben az új be-

vándorlók létfenntartásukat biztosító szakmát tanulhat-

nak. A tanácsért hozzáfordulóknak ajánlotta, hogy bol-

dogulásukat a Szentföldön keressék. A bné-bráki Sch»ch-

ter gyémántcsiszoló és a haifai Mayer textilgyár alapítói

— többek között — az tanácsára kezdtek új életet Erec

Jiszráelban.

A való élettl független, jámbor lelkesedésére jellem-

zen rabbi Chajim Sonnefeld-hez, a Kiéi vezéréhez in-

tézett levelében sürgette, hogy a Jeruzsálemben megte-

lepedett zsidók újítsák fel a mindennapi áldozatok be-

mutatását a Szentély helyén. Bizonyára mély csalódással

értesült a válaszban arról, hogy a zsidók politikai hely-

zete a Szentföldön korántsem engedi meg ilyen terv fel-

vetését.

Dr. Schweiger Lázár, a statusquo hitközség frab-

bija a berni egyetem hallgatója volt a múlt század utolsó

éveiben. Tolmácsként részt vett a második bázeli kon-

gresszuson. Személyes kapcsolatba került a cionizmus

nagyjaival. 1905-ben feleségével együtt társasutazás ke-

retében bejárta a Szentföldet. 1913-ban a Gálilból hoza-

tott olajfacsemetékkel ültette be az új templom udvará-

nak szegélyét. Templomi beszédeiben és hittanóráin az

els világháború és az azt követ keresztény kurzus

éveiben nem terjeszthette nyiltan Herzl és Nordau ta-

nait, de minden megnyilatkozásában hirdette, hogy a

zsidó ifjúságnak produktív foglalkozások felé kell orien-

tálódnia. Abban az idben ez az állásfoglalás Egerben

forradalmi volt. A húszas évek végén minden erejével

és tekintélyével támogatta a cionista ifjúság szervezke-

dését és munkáját. Nyitrai mködése idején vezet sze-

repet vitt a szlovákiai cionista mozgalomban.

Br. Schweiger frabbi évtizedeken keresztül részt

vett a Jeruzsálemben székel Váád Háláson, a héber
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tásban él zsidóknak, vagy megelégedhetnek egy ünnep-

nappal, mint Erec Jiszráel törzsökös lakói.

1889-ben, tehát jóval Herzl fellépése eltt, az egri

frabbi tömeges zarándoklást szervezett a Szentföldre.

A terv, amelynek történelmi jelentség kihatásai lehet-

tek volna, nem valósult meg, A fennmaradt felhívásból

azonban élénken felénk tükrözdik a szentélet frabbi

rajongása az sök földje iránt. „Nagy ez a micvá, nincs

is hozzá hasonló. Bölcseink szerint Erec Jiszráel betele-

pítése felér az egész Tórával... Hogyan lehetséges, hogy

az összes népek évrl-évre tömegesen zarándokolnak el

a Szentföldre, alázattal és hódolattal eltelve iránta, s

éppen mi, Cion fiai, hanyagoljuk el seink földjét. Pedig

imáink az év minden napján Jeruzsálem felé irányulnak.

Az az ország képezi létünk értelmét. A Tóra legtöbb pa-

rancsa csak ott valósítható meg igazán... örömkönnyek-

kel sírok, ha arra gondolok, hogy nemsokára eljutunk a

Szentföldre, hogy alkalmunk lesz csókolni a porát annak

a földnek, amelynek dicséretét zengik összes szent köny-

veink. Ezt az országot Ígérte Isten esküvel seinknek.

Erre az országra vonatkozik bölcseink mondása: Aki

négy lépést tesz Erec Jiszráel földjén, biztosan része lesz

a túlvilági életben”.

1909-ben dr. M. Lerner altonai rabbi mozgalmat in-

dított vallásos zsidóknak Erec Jiszráelben való letelepí-

tése érdekében. A „Mórija” néven megindult mozgalom-

hoz Schreiber Simon frabbi is csatlakozott és a Tél

Tálpijot cím vallásos folyóiratban lelkes hangú felhí-

vásban szólította fel a magyarországi orthodoxiát a Mo-

rija-szervezet támogatására.

Mélyen konzervatív felfogásának megfelelen, élesen

ellenezte a tel-avivi és a jeruzsálemi gimnáziumok meg-

nyitását. A „Kiéi” vezetihez intézett levelében azt

ajánlja, hogy a világi iskolákra fordított összegeken m-
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ág nem törött le a zsidóság fájáról és ma, anyagilag és

politikailag, Izráel államának legersebb külföldi táma-

szát képezi. Az kezdeményezésére alakultak az els

cionista egyesületek Amerikában. Vezet szerepe volt

nemcsak a Cionista Világszervezetben, hanem a Balfour-

deklaráció elkészítésében is. Az si földhöz és a zsidó

néphez való ragaszkodását apáitól örökölte. Apjáról, az

egri születés rabbi Áharon Weise-ról a következképpen

ír önéletrajzában: „Cionizmusomat fleg apámnak kö-

szönhetem. Bizonyára a véremben volt, de az odaadása

az ügy iránt életem központjává fejlesztette azt. Apám,
aki nem volt oly szigorúan orthodox, mint az apja,

lelkes cionista volt és az cionizmusa gyermekkorom
egyik legkorábbi és legédesebb emléke”.

Nagyapja halála után nagyanyja vonakodott fiával

Amerikába költözni. „A Szentföldre kell mennem, nem
élni, hanem meghalni. Ótt akarok imádkozni és azt aka-

rom, hogy ott helyezzenek örök nyugalomra, Jeruzsálem

megszentelt földjében, a Szentek Szentélyével szemközt

emelked hegyoldalon” — írta fiának. A Jeruzsálemben

lakó nagyanya egy „Jerusálájim” feliratú perselyt kül-

dött unokájának, amelynek révén már kilenc éves korá-

ban buzgó támogatója lett a Szentföldnek. Nagyanyja

halála után húsz évvel, amikor elször járt Jeruzsálem-

ben, még sokan emlékeztek ott a jószív „Erlauer rebe-

cen”-re, aki szerény jövedelmének nagy részét szétosz-

totta a szegények között.

Schreiber Simon orthodox frabbi is lelkes híve volt

a Szentföld betelepítése eszméjének. Még alig melegedtek

meg Petách Tikva, Rison L/Cion és a többi telepek lakói

helyükön, az egri frabbit már az a probléma foglalkoz-

tatta, vájjon az új szentföldi telepeseknek két napon át

kell-e tartaniok a zarándokünnepeket, mint a szétszóra-
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A Kovács János utca elején mködött konyhát a

kosztos diákok Juli nénije, özv. Kim Mérné vezette. A
Fillér-egylet elnöke és lelke hosszú évtizedeken át —
Auschwitzig — Rotschild Árminná volt.

A Fillér-egylet és a Patronage neveltjei közül sok

rendes iparos és tisztvisel mellett számos jónev orvos

és mérnök került ki.

Több jótékonycélu KÖLCSÖNPÉNZTÁR nyújtott

kamatmentesen kölcsönt azoknak, akik erre rászorultak.

Az orthodox hitközség kebelében még arra a célra

is alakult egy SEGÉLYPÉNZTÁR, hogy a szegény asz-

szonyokat havonta ingyen fürdjeggyel ellássa. (Eger-

ben nem volt mikve, rituális fürd. Nem is volt szükség

rá. A ragyogóan tiszta viz termál tükörfürd a legszi-

gorúbb rituális elírásoknak is megfelelt.)

AZ EGRI IZRAELITA IFJAK DALKÖRE a kultúr-

ház létesítésének esztendejében alakult meg Fekete Samu
kezdeményezésére. Magyar népdalok, klasszikus darabok

és zsidó templomi énekek egyaránt szerepeltek reper-

toárján. A kb. 40 tagú négyszólamú férfikórust Demeter

református kántortanító tanította be és vezényelte. A
dalárda els díjat nyert az 1929-ben Miskolcon rendezett

kerületi dalosversenyen.

EGRI ZSIDÓK CIONÉRT

Az els egri rabbi unokája, Stephen S. Weise volt

a cionizmus úttörje Amerikában. A reform-zsidókat,

akik az si hazára emlékeztet imákat is törölték már

imakönyvükbl, vezette vissza a zsidó nemzeti eszmé-

hez. Nagy részben neki köszönhet, hogy ez a terebélyes
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került sor. Akiknek ott kellett volna pihenniük, azoknak

a porát az Auschwitz körül zúgó szél szórta szét.

AZ IZRAELITA NEGYLET mködésérl nem sok

adat áll rendelkezésünkre. Jótékonyságát fleg szegény

családok anyagi támogatásával, szegénysorsú leányok

kiházasításával és iskolás gyerekek felruházásával gya-

korolta. Tagdíjakon kivül az évenkint rendezett kultúr-

estek jövedelme képezte egyik f bevételi forrását. Ezek-

rl a kultúrestékrl Pressler Eta mvészi hegedjátéka

és Fekete Samu bársonyos baritonja maradt meg a vész-

korszakot túlélt egri zsidók emlékezetében.

A Negylet elnökei közül a múlt század végén Lázár

Jónásné, a világháború után pedig a városi tiszti for-

vos neje, dr. Czigler Henriimé és Reiner Adolfné buzgol-

kodtak szép eredménnyel az egylet céljainak elérése ér-

dekében.

A PATRONAGE-EGYLET feladata volt az állami

gyermekmenhelyen elhelyezett zsidó lelenc gyermekek

gondozása. A legtöbb esetben sikerült ket — ill díjazás

mellett — zsidó nevel-családoknál elhelyezni s így meg-

felel neveltetésükrl gondoskodni. Fáradhatatlanul dol-

gozott a szerencsétlen gyermekek sorsának javításán az

egylet elnöke, Sehwarcz Ignác játékkeresked. Munká-

jában Flscher Sándor az egylet titkára segítette.

A FILLÉR-EGYLET konyháján 40—50 szegény-

sorsú diák étkezett, javarészük vidéki gyerek, aki nem
tudta volna tanulmányait folytatni a Fillér-egylet támo-

gatása nélkül. A kosztosok között sok nemzsidó is volt.

Egy Horvát nev fiú azzal hálálta meg a zsidó egylet

segítségét, hogy a legnehezebb idkben nyilaskeresztes

legényként buzgón részt vett a zsidók üldözésében.
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löltetett ki a temethely. Erre a célra 300 négyszögölnyi

terület lett kihasítva a Hatvani hóstya szélén elterül

legelbl. Már ez a kis temet is kfallal volt körülke-

rítve. Az els névvel és évszámmal jelzett sírk Rosen-

feld Márton hevesi lakosé. (Állítólag tle származik a

szólásmondás: „úgy él, mint Marci Hevesen.) Rosenfeld

ügyei intézésére gyakran tartózkodott Egerben és egy

ilyen alkalommal ott érte a halál 1840-ben. A temet
gondozására végrendeletében 500 forintot hagyományo-

zott.

A temett 1862-ben 1200 négyszögöl területtel bví-

tették és az új területet is kfallal vették körül. 1895-ig

a temet bérletéért évi négy aranyat kellett a város

pénztárába befizetni. Ezt az intézkedést az egylet vezeti

sérelmesnek találták, mivel a többi felekezetek nem
fizettek bérleti díjat temetik után. A kérdés azzal ol-

dódott meg, hogy a város a temet területét, valamint

további 1600 négyszögöl területet a Szentegyletnek 700

forint vételárért eladta. Kohn Jakab elnököt a temet
megvásárlása körül, szerzett érdemeiért a Chevra örökös

díszelnöknek választotta meg. A temet megvásárlását

lehetvé tette az a tény, hogy a hitközség és a Chevra

fejlesztésében oly hervadhatatlan érdemeket szerzett

Schwarcz István örökösei családi sírhelyüket 1100 fo-

rintért megváltották.

Különösen érdekes a gyermekek számára fenntartott

parcella sorsa. Az 1879 szeptember 17-én, ros-hásáná

második napján elhunyt J. H. Weiss frabbit, utolsó kí-

vánsága szerint, gyermeksírhelyre temették. Ez idtl
kezdve a temetnek ez a része volt a legdíszesebb, a leg-

megbecsültebb temetkezési hely.

A harmincas évek közepén újabb vásárlással meg-

kettzték a temet területét és díszes ohelt, ravatalozót

építettek. Ennek a területnek a felhasználására már nem
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szegény gyermekágyas asszonyoknak segélyt nyújtani. A
századfordulóig dr. Krámer, dr. Brünauer Dávid, dr.

Schönberger Soma, dr. Schwarcz Dávid, dr. Bauer Soma

és dr. Brünauer Ambró mködtek egyleti orvosként.

Már 1869-ben külön kórház felállítását határozta el

a Chevra Kadisa, melyhez az els 1000 forintot Schwarcz

István ajánlotta fel. A szép terv megvalósítására csak

1884-ben került sor, amikor dr. Schwarcz Dávid egyleti

orvos 500 forintos, az Izraelita Negylet pedig 2000 fo-

rintos alapítvánnyal hozzájárult a kórház fenntartási

költségeihez. Ugyanakkor Lázár Jónásné, a negylet el-

nöke közgyjtésbl két betegszobát rendezett be és látott

el szükséges ágynemvel és fehérnemvel.

A kórház a Makiári úti Morvai-házban nyílt meg, de

még abban az esztendben átköltözött a Pást alá, a Vé-

csey utca utolsó házába, amelyet a Chevra a tulajdonos-

tól, dr. Pácztól elször kibérelt, majd pedig 1895-ben

megvásárolt.

1898-ban ádár hó 7-én, Mose rabbénu emléknapján,

nagyszabású chevra-sz’uda keretében ünnepelte a Szent-

egylet fennállásának 55. évfordulóját. A 200 személyes

bankett legfontosabb eredménye egy agg-menhely fel-

állításának elhatározása volt, amely célra a helyszínen

1300 forintot ajánlottak fel az egylet tagjai. „A menház

rendeltetése, hogy abban oly elszegényedett és elaggott,

otthonnal nem biró, vagy viszonyaiknál fogva otthon

kell ápolásban nem részesíthet chevra-tagok, vagy

hozzátartozóik, valamint figyelmet érdeml esetekben

helybeli nem egyleti tagok is felvétessenek, ápoltassa-

nak”.

A TEMET létesítése még az 1830-as évekre vezethet

vissza. Tény, hogy a temet már fennállott, még mieltt

Egerben zsidók állandó jelleggel letelepedtek volna. Nincs

nyoma, hogy melyik évben és kinek a megkeresésére je-
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Késbb, az egyre jobban terjeszked vallási szabadosság

fékezésére, valamelyik egyleti elöljáróság szükségesnek

tartotta még egy paragrafus hozzáfzését, amely ki-

mondja, hogy „vagyoni állásra való tekintet nélkül nem
vehet fel az egylet kebelébe az, aki a zsidó vallás ellen

vét, a szombatot megszegi, tiltott ételeket eszik; st, ha

az egyleti tag az erkölcsös útról letért, megbélyegzett b-
nös emberekkel társalog, az egylet kötelékébl feloldott-

nak tekintetik és neve a tagok törzskönyvébl kitörölte-

tik”. Érdekesen okolja meg a Chevra és az orthodox hit-

község jegyzje, Reiss Dániel, miért nem lehetett ezt a

paragrafust betartani. „Az egylet szent céljait koránt-

sem lehet szigorított pótszabályokkal elérni. Ha még oly

kívánatos is, hogy a Chevra tagja vallási életében és

magaviseletében kifogás alá ne essék, mégsem a tag hit-

hsége az, amely megadja az egylet „szent” jellegét, ha-

nem az egylet többirányú nemes intenciójának okszer

és áldozatos kivitele...”

A személyes szolgálattetelre vonatkozó rendelkezést

is módosítani kellett az idk folyamán, mert ez alól

egyre többen kivonták magukat. Lassankint a szolgálat

nagy része, mint a virrasztás, halottmosás és öltöztetés,

fizetett alkalmazottak kezébe ment át.

A Chevra szegénysorsu árva hajadonok kiházasítá-

sát egyénenként 50 forinttól 250 forintig terjed nász-

ajándékkal segítette el.

1851-ben a Chevra 1600 forintot kölcsönzött a hit-

községnek a templomépítés elsegítésére. Ezt az összeget

a hitközség templomszékekkel biztosította. 1879-ben, a

nagy árvíz után, 450 forint rendkívüli segélyt osztottak

ki az Ínséget szenvedettek között.

A szegény betegeket kezel orvos évi fizetése 100

—

200 forint volt. A kórház felállítása eltt a Chevra évi

300 forinttal szülésznt is díjazott, akinek hivatása volt
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jelölik meg: a) szegényeket, különösen szegény betege-

ket segélyezni, b) szegény zsidó betegeket az egyleti kór-

házban, vagy saját lakásukon gyógyítani, utóbbiakat a

szükséges gyógyszerekkel is ellátni, c) betegeket láto-

gatni, szegény betegek mellett virrasztásról gondoskodni,

d) haldoklóknál és halottaknál a szokásos szertartásokat

és szolgáltatásokat teljesíteni, e) az elhunytak által vég-

akaratulag tett vallási intézkedéseket végrehajtani, f) a

zsidó temett gondozni.

Az egyleti tag kötelességei nem merültek ki a fel-

vételi díj és az évi 2 forint tagsági díj lefizetésével. Ha
egy egyleti tag súlyosan megbetegedett, a gondnok nap-

palra egy-egy, éjszakára pedig két-két személyt rendelt

ki a tagsag körébl a beteg melle mindaddig, amig erre

szükség volt. Az egyleti tagok szent kötelessége volt to-

vábbá a halottak körüli kegyes teendk ellátásában részt

venni a gondnokok által megállapított sorrend szerint.

A tagjelölt — ,,melácse”-nak hívták a szláv mládsij =
fiatalabb szó vulgarizált alakjával — köteles volt egy

éven át a halottak melletti virrasztásban részt venni. A
halottas házhoz a gyászolók vagyoni állására való te-

kintet nélkül, a reggeli és az esti ima megtartására sors-

húzás útján tíz-tíz tagot rendeltek ki. A temetés után

a gondnok a gyászolókat — régi hagyomány szerint —
kenyérrel, sült tojással s borral vendégelte meg. A teme-

tés utáni els péntek estén, a szombat zsoltár eltt, a

,,likrát ávélim” (fogadjuk a gyászolókat) felszólításra a

templom egesz közönsége a bejárat felé fordult, ahol a

rabbi a gondnokok kíséretében a hagyományos vigasz-

taló szavakkal fogadta a gyászolókat: Hámákom j’ná-

chém etchem b’toch s’ár ávélé Cijon Virusálájim. (A

Mindenható vigasztaljon meg benneteket Cion és Jeru-

zsálem többi gyászolóival együtt.)

Az alapszabályok eredetileg 40 pontot tartalmaztak.
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a hitközség élén és amikor a katasztrófa bekövetkezett,

híveivel együtt került Auschwitzba, de életben maradt.

Az elemi iskola tanítói voltak az utolsó 40 eszten-

dben: Halász Sámuel., Biedermann Adolf, Biedermann

Olga, Révész A., Kertész Sándor, Korányi József, Komlós

Dezs, Schönberger Sándor, Molnár Hona és Trébitsch

Jen.

A hitközségi jegyz teendit Halász Sámuel, majd

pedig Fischer Sándor látta el.

A fkántori tisztség — az ifjú Quartin és Fischer

Henrik helye — hosszú idn át betöltetlen volt. 1925 óta

Blasz Sámuel látta el ezt a feladatot.

A hitközségi élet egyéb funkcióit az idk folyamán

Littauer N., Rittermann M., Klausz Mór és Weisz Sá-

muel végezték.

EGYLETEK
A zsidó közösségi élet egyik legfontosabb alappillére

a g’milut chászádim, az emberek közötti jóviszony ápo-

lása jótékonyság, a szeretet gyakorlása által Ezt a célt

szolgálták a különböz egyletek. Ezeknek munkájából a

két hitközség tagjai egyformán kivették részüket és az

egyletekben végzett közös munka sokban hozzájárult a

két hitközség közötti jóviszony kialakításához.

A CHEVRA KADISA, A SZENTEGYLET 1843-ban ala-

kult meg. Alapító tagjai voltak: Greiner Lajos, Schwartz

István, Kohn ülés, Bródy Jakab, Metzner Áron, Binét Sá-

muel, Márkusz Jakab, Schwarcz Wolf, Berger Ábrahám,

Weisz Zechárjá, Schwarcz Dávid. Az egylet megalapítása

érdekében sokat fáradozott a szomszédos Verpelét hit-

községének nagynev frabbija, rabbi Jehosua Hákohén.

A egylet célját az alapszabályok a következkben
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kozatát a szombat délutáni imából vett idézettel fejezi

be: Isten egy és Izráel egy.

Megrázó és a magyar zsidóságon belül uralkodott

szellemre jellemz az a vallomás, amelyet a sír szélén

álló sz vezér a Pro Palesztina Szövetség egri csoport-

jának alakuló gylésén tett. (Lásd az „Egri zsidók

Cionért” cím fejezetben.)

Kánitz Dezs 1932-ben halt meg 76 éves korában.

Utóda volt az elnöki székben Polatsik Jen, a Kereske-

delmi r.t. vezérigazgatója. Auschwitzban pusztult el.

Dr. Schweiger Lázárt 1931-ben a nyitraiak hívták

meg frabbijuknak. Nyitráról hurcolták el a náci gyil-

kosok.

1932-ben dr. Roth Emil frabbi került dr. Schweiger

Lázár helyére. A fiatal frabbi a budapesti rabbiképz

végzettje volt. Tanulmányai során két évet töltött Jeru-

zsálemben, ahol az egyetemen és Kuk országos frabbi

híres jesiváján tanult. Rövid egri mködése folyamán

forradalmasította az egri zsidó ifjúság nevelését. 1936-

ban a gyri kongresszusi izraelita hitközség rabbiszékét

foglalta el. A magyarországi rabbik között hirdette

legerteljesebben a cionizmus tanait, propagálta az él
héber nyelv tanítását.

A legsúlyosabb napokban példamutatóan viselkedett.

Amikor a cionista földalatti mozgalom emberei megjelen-

tek nála Gyrben, hogy megmentsék, nem volt hajlandó

híveit cserben hagyni. A bevagonirozás eltt szombaton

reggel — miután elz este állati sorba taszított híveinek

az emberi méltóságról szónokolt — a csendrök véresre

verték és állandó ütlegelés közben hajtották végig az

egyébként is halálra félemlített gyri zsidók sorai eltt.

Ugyancsak a fvárosi rabbiképz végzettje volt dr.

Rácz Zoltán, aki Enyingrl került 1937-ben a statusquo

hitközség rabbiszékébe. A legtragikusabb években állott
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ked, 60 iparos, 25 gazdálkodó, 24 magántisztvisel, 18

ügyvéd, 17 orvos, 7 tanító, 5 vállalkozó, 5 mérnök, 3

nagykeresked, 2 köztisztvisel, a többi magánzó. Na-

gyobb szl-mintagazdaságokat vezettek: nagyecséri Ká-

nitz Dezs, dr. Pressler Árminná, dr. Grosz József, dr.

Csillag Mónié, Czeisler Soma.

A hitközség vezetsége 1929-ben: nagyecséri Kánitz

Dezs elnök, továbbá Fleischmann Vilmos, Biedermann

Adolf, Kunovits Jen, dr. Schwarcz Sándor, Vngár Ignác,

Pollák Dávid, Weinberger Zsigmond, Haller Salamon, dr.

Heimler Ede, Lw Béla és Polatsik Jen, akik az elöljá-

rói és egyéb tisztségeket töltötték be.

Az egri zsidóság legkiemelkedbb vezet egyénisége

minden kétséget kizáróan Kánitz Dezs volt. 1856-ban

született Egerben. Kánitz Lipót gazdag földbirtokos és

nagykeresked fia volt. Egész fiatalon bekapcsolódott a

város gazdasági életébe. 1894-ben megalapította az Agrár

Takarékpénztár részvénytársaságot, amelynek haláláig

elnökigazgatója volt. Ezenkívül 13 különböz kereske-

delmi, ipari és mezgazdasági vállalatot létesített s ezzel

nagyban hozzájárult Eger város és Heves megye gazda-

sági életének fellendítéséhez. Érdemei elismeréseképpen

1910-ben Ferenc József nemesi rangra emelte. Az egri

zsidóság száz esztendejébl 40 éven át állott a statusquo

hitközség élén. Felvilágosodott, liberális gondolkodású

ember volt, amellett — ahogy egy nyilatkozatában kö-

zölte — „mködésemben sohasem tértem el a hagyomá-

nyos vallási felfogástól és ilyen módon sikerült olyan

légkört teremtenem, melyben a testvér orthodox hitköz-

séggel a legszebb egyetértésben mködnk együtt. Nem
adom fel a reményt, hogy ez a harmónia elbb-utóbb a

teljes egyesüléshez fog vezetni, ami lelkem leghbb

óhaja. Jelszavam mindig ez volt: sólaum, béke”. Nyilat-
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A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai

közül harmincán haltak meg a harcmezn. Az 1921 ok-

tóber 23-i budaörsi csatában elesett Klausz Imre fisko-

lai hallgató. Az emlékmvet, amely az orthodox hitköz-

ség halottaival együtt 46 — a háborúban elpusztult —
egri zsidó nevét örökítette meg, a templom elcsarnoká-

ban helyezték el.

A hitközség lélekszáma a háború után rohamosan

csökkent. A fehér-terror, a numerus clausus, a Magyar-

országon egyre jobban eluralkodó társadalmi és gazda-

sági antiszemitizmus mind inkább megnehezítették az

egri zsidók életét. Komoly zsidóellenes kilengésekre azon-

ban Egerben a legnehezebb idkben sem került sor.

A zsidó lakosság lélekszámának és arányának ala-

kulását a következ táblázat tünteti fel:

Év Lélekszám és az

összlakosság %-a

1869 1370 7.2

1880 2328 11.3

1890 2396 10.7

1900 2642 10.2

1910 2674 9.5

1920 2559 8.9

1930 2128 7.0

1941 1787 5.5

1924-ben a régi templom épületét, amely 1913 óta

üresen állott kultúrházzá alakították át. Falait bibliai

jeleneteket ábrázoló freskókkal díszítették. A kultúrház

az elkövetkez években az egri zsidóság társadalmi éle-

tének központja lett.

1929-ben a statusquo hitközséghez kb. 400 család tar-

tozott. Adót 340 tag fizetett. A hitközségi tagok meg-

oszlása foglalkozás szerint a következ volt: 80 keres-
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Ugyanaz a monumentális stílus érvényesült itt, mint

Baumhom Lipótnak másik nagy alkotásánál, a szegedi

templomnál, bár szerényebb határok között. A templom

építése körül áldozatkészségükkel különös érdemeket sze-

reztek: nagyecséri Kánitz Dezs hitközségi elnök, dr.

Schweiger Lázár frabbi Ungár Ignác, Alföldi Mór,

Czeisler Zsigmondi Fretényi Manó., Grosz Jakab, Kánitz

Lipót, Kánitz Ödön és neje,, Knöpfler Bernát, Pressler

Ferenc tb. hitközségi elnök, Révész Péter, Salamon Mik-

sa, Setét Sándor, dr. Schwarcz Soma Ungerleider Lajos,

Weinberger Zsigmond, Weisz Fülöp, Buchhalter Bernát,

dr. Schossberger Soma, Polatsik Jen. Az építés 1911-

ben kezddött és 1913 augusztusában fejezdött be. Az

építkezésnél szigorúan ügyeltek a szombat szentségére.

Az almemort a templom közepére állították. A templom

építése 300.000 koronába került. Ehhez a Vallás- és Köz-

oktatásügyi Minisztérium nagyobb kölcsön- és segély-

nyújtással, magánosok 15.000 K. adománnyal és az el-

adott templomszékek megszerzi 51.000 koronával járul-

tak hozzá.

Az avató ünnepélyen a szomszédos hitközségek kép-

viselin kívül részt vettek: Kállay Zoltán fispán, Maizik

Viktor alispán, Jankovich Dezs polgármester, a fszol-

gabíró, több kanonok a római katholikus egyház képvi-

seletében, két református lelkész, a városi fjegyz, ma-

gasrangú katonatisztek, a ciszterna fgimnázium igaz-

gatója, a freáliskola igazgatója, törvényszéki bírák, stb.

stb. A templomavató beszédet dr. Hevesi Simon pesti

frabbi tartotta, a kántori teendket Quartin Szável pesti

fkántor látta el kórusával.

A templomavatás — a történelmi események így

hozták magukkal — a hitközség békés fejldésének

csúcspontját jelentette. Egy éven belül kitört a világ-

háború.
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jellemz, hogy a múlt század végén alakult Izraelita Ma-

gyar Irodalmi Társulatnak Egerben 32 tagja volt, több

mint az akkori Nagymagyarország bármelyik nagy vi-

déki hitközségében.

Dr. Schwarcz Miksa frabbi 1902-ben meghalt. A
megüresedett rabbiszéket 1904-ben a nagytapolcsányi

születés dr. Schweiger Lázár töltötte be, akinek édes-

apja, rabbi Jicchák Schweiger a híres nagytapolcsányi

jesiva vezetje, a Birkát Jicchák (Jicchák áldása) cím
homiletikai m szerzje volt.

Dr. Schweiger Lázár tanulmányait Frankfurtban és

a berni egyetemen végezte. Széleskör tudományos mun-

kát folytatott az etimológia és a néplélektan terén. Ez-

irányú tanulmányaival a külföld szakköreiben is ismertté

tette nevét. Magyar nyelven írt tanulmányai a Magyar

Nemzeti Múzeum kiadványában, az Ethnográfiában je-

lentek meg. Könyveit többnyire két nyelven — magyarul

és németül — írta meg. 1905-ben egy társasutazás kere-

tében a Szentföldön járt. Élményei és tapasztalatai nyo-

mán a zsidóság társadalmi átrétegezdésének buzgó híve

lett és ebbeli meggyzdését templomi beszédeiben gyak-

ran hangoztatta.

Dr. Schweiger frabbi felesége széleskör szociális

tevékenységet fejtett ki az ország határain kivül is.

Alapító tagja volt a National Council of Women-nek. Az
els n volt a világon, aki — 1914-ben — megkapta a

Nemzetközi Vöröskereszt ezüst-érmét a háborús hadi-

ékítmény nagyszalagján. Részt vett a WIZO (Cionista

Nk Világszövetsége) kongresszusain és késbb az eu-

rópai zsidó gyermekek megmentésére alakult Aliját Há-

noár megszervezésében.

1913 szeptember 18-án avatták fel a hitközség új

templomát, amely nagyecséri Kánitz Dezs kezdeménye-

zésére, Baumhorn Lipót mépítész tervei alapján épült.

20



Fiilöp, Kohn Salamon Grünfeld Jákov4 Blumberger Jó-

zsef, Klein Mór, Deutsch Mihály, Weisz Ignác, Kaff Pin-

chász, Deutsch Károly, Kellner Lajos, Klein Jónás.

Az utolsó tisztikarban elnök volt dr. Fischer Lajos,

alelnök Katz Salamon, gondnokok Ehrenfeld Mór és

Hollander Bernát, pénztáros ifj. Schwarcz István.

A STATUS QUO ANTE HITKÖZSÉG

A hitközség els rabbija J. M. Kohn volt. Nevén

kivül semmi közelebbit nem sikerült róla megtudnunk.

1888-ban került a hitközség rabbi székébe a fiatal

dr. Schwarcz Miksa, aki abban az esztendben végzett a

pesti rabbiképzben. Beiktatásáról az Egyenlség rész-

letesen beszámolt. A templom elcsarnokában J. Mar-

gittai rabbihelyettes hébernyelv beszéddel fogadta, a

díszgylésen dr. Schönberger Soma üdvözölte. A temp-

lomban a megyei és városi hatóságok is képviseltették

magukat. A katholikus klérus az ünnepélyes beiktatásról

távol maradt, mivel ezen a napon XIII. Leó pápa jubileu-

mát ünnepelte. A százteritékes banketten Rotschild Ár-

min alelnök, Müller Lázár tanító, Fischer Soma, dr. Al-

földi Mór, Edéin Ignác, Barna Manó és az ifjúság nevé-

ben Schwarcz Sándor mondtak pohárköszöntt.

Dr. Schwarcz Miksa Efráim Kohen budai rabbi éle-

térl és munkásságáról írta doktori disszertációját.

1896-ban a hitközség elöljáróságát a következk al-

kották: Pressler Ferenc elnök, Kánitz Dezs alelnök,

Spieler Ferenc ellenr, ifj. Breuer Mór pénztáros, Rosen-

berg József és Salamon Miksa gondnokok, dr. Schönber-

ger Soma, Kohn Jakab, Braun József, Czeisler Zsigmond

és Greiner Arnold elöljárók.

Az egri zsidóknak a zsidóság iránti érdekldésére
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tagjai meglátogatták az idegenben tanuló és szabad-

ságra hazaérkez jesivanövendékeket, megajándékozták

ket és elbeszélgettek velük tanulmányaikról.

A hitközség jegyzje elbb Reiss Dániel, majd Be-

nedikt Nándor s végül Blasz Dezs volt.

Kántorait mindig jól megválogatta a hitközség. R.

S. Klein, után r. Mordecháj Feldmann, majd r. Mose

Schulhof s végül r. Chájim Joszéf Gottlieb látták el a

cházán szolgálatát. R. Mordecháj Feldmann a huszas

évek végén Pozsonyba költözött. Onnan a szlovákiai

zsidók deportálása ell régi hívei között Egerben kere-

sett és talált menedéket. Velük együtt indult azután az

utolsó útra, a szörny vég felé.

Az elimádkozó-metsz állását a hitközség alapítá-

sától kezdve 50 éven át r. Mose J’hosua Blasz töltötte

be. volt a környék mohelja is. Kis mohel-könyvecské-

jében többezer név szerepelt, azoké, akiket vett fel

Ábrahám sapánk szövetségébe. Utóda az elimádkozó-

metsz tisztségében r. Mose Dávid Hálévi Billitzer volt,

aki hitközségével együtt pusztult el Auschwitzban.

A sámás teendit hosszú idn át a 'népszer Weiser

bácsi, r. Jákov Weiser látta el. Utána ebben a munka-

körben Rubin Izidor mködött.

A hitközség világi vezeti is mindenkor szem eltt

tartották az orthodoxia célját: rködni a vallási törvé-

nyek és hagyományok megtartása felett. Az els világ-

háború eltt Ungerleider Soma, utána rövid ideig r. Náf-

táli Schwarcz töltötte be a hitközségi elnök székét. A
háború idején Lusztig Ignác, a huszas években Reiner

Adolf volt a hitközség elnöke. Az elöljárók tisztségének

és egyéb feladatoknak ellátásában az idk folyamán fon-

tos szerepet betölt hitközségi vezetk közül a követke-

zk nevét sikerült feljegyezni: Binéth Zsigmond, id.

Schwarcz István, Deutsch Áron, Fischer Gerson, Pollák

18



A rabbihelyettes-dáján tisztségét több mint 50 éven

keresztül töltötte be rabbi Jicchák Kaff. Puritán, asz-

kéta életmódjáról, a vallási szabályok szigorú értelme-

zésérl és rigorózus betartásáról volt ismeretes. Szerény-

ségére jellemz, hogy felettesének, a nála fiatalabb f-

rabbinak véleményét akkor is elfogadta, utasításait ak-

kor is hiven teljesítette, ha nem értett vele egyet. Tóra-

magyarázatait L’kitát Jicchák ben Ávrahám (Szemelvé-

nyek) cím mvében gyjtötte össze. A Gondviselés meg-

kímélte attól, hogy hitközsége tragikus sorsában osztoz-

zék. 1929-ben hunyt el 84 éves korában.

Szoros kapcsolatot tartott a hívekkel a frabbi fia,

rabbi Mose Schreiber, akit 1915-ben választottak meg a

dáján tisztségére. ids társával, rabbi Jicchák Kaffal

együtt minden nap részt vett a templomban a reggeli és

esti imákon. Szombat délután a bét hámidrásban „pe-

rek”-et magyarázott. Szívén viselte a hívek minden ügyét-

baját. Mindig mosolygós arca, közvetlen modora révén

közszeretetre tett szert. Responsuma Jád Szófér (Tóra-

másoló keze) címen került kiadásra.

Az orthodox hitközség kétosztályos Talmud Tóra

iskolát tartott fenn, amelynek tanítói közül r. M. Hirsch-

ler^ r. M. Wiener r. Mose Jehuda Greiner, r. Eliezer Hoch,

r. Smuel Löwinger és r. Dániel Perlzweig nevét sikerült

feljegyeznünk. A J’szod Hatóra egylet a hitközség támo-

gatásával egy magasabbfokú talmudiskolát tartott fenn.

A Sász Chevra egylet tagjai esténként összegyltek

a hitközség irodájában, ahol a mincha és a mááriv ima

között r. Náftáli Schwarcz, késbb r. Jicchák Eisik Ro-

senberg, majd pedig r. Solem Fóliák vezetésével talmu-

dot tanultak. Az egylet tagjai ezenkívül felosztották

egymás között a Talmudot és így kollektív módon Eger-

ben minden esztendben áttanulmányozásra került az

egész Talmud. Kedves szokás volt, hogy a Sász Chevra
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r. Jákov Grünfeld vezetésével egy kis chaszid csoport.

Sikerült megalakítaniuk a hitközségen belül a „selyme-

sek” minjanját. A strámli azonban nem honosodott meg

az körükben sem.

A Rebe határtalan tiszteletnek örvendett hívei kö-

rében. Évente kétszer tartott templomi szónoklatot: a

jom-kipur eltti és a peszach eltti szombaton. Hívei

között a templomban ezenkívül csak az ünnepeken jelent

meg. Híres jesivát vezetett. A hétköznapi és a szombati

imákat általában tanítványai körében, a bét hámidrás-

ban végezte. Jesivájában az ország minden részébl szár-

mazó ifjak tanultak.

A tudós frabbi sokat dolgozott apja és nagyapja

mveinek kiadásán. Saját kutatásainak eredményeit a

háromkötetes Hitor’rut Tsuva (Buzdítás megtérésre) és

a Sir Maon (Égi dal) cím mvekben adta ki— szerény-

ségére jellemzen — névtelenül. Irodalmi búvárkodása

közben sokszor egész nap t’filinben ült s ezeket csak

akkor rakta le, amikor látogatója érkezett. Utolsó évei-

ben, amikor látása meggyengült, felolvastatta magának

a tanulmányozandó szöveget és ahhoz fzte magyará-

zatait.

Ebben az idben már járni sem tudott. Egy hordoz-

ható karosszékben ült. Családja önfeláldozó tagjai és

odaadó hívei ebben hordozták a gettózás nehéz napjai-

ban, a szenvedések kerecsendi útján végig a vagonig,

amely a fékevesztett gonoszság parancsára a gázkamra

és a krematórium felé vitte a 96 éves szentélet fpapot,

aki 64 éven át volt a magyar orthodoxia dísze, hitköz-

ségének büszkesége.

Áldott emlékére unokája, rabbi Jochanan Schreiber

„Ohel Simon mé-Erlau” néven nagy jesivát alapított

Jeruzsálemben, ahol mélyen vallásos szellemet szívnak

magukba a világ minden tájáról ott összesereglett ifjak.
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elnök, Rotschild Ármin gondnok, továbbá Greiner Ar-

nold, Roth Zsigmond, Hoffmann Sándor, dr. Schwarcz

Arthur ügyvéd és ifj. Fischer Mór iskolaszéki tagok.

AZ ORTHODOX HITKÖZSÉG

Az országban többnyire már 1871-ben megalakultak

a kongresszusiaktól magukat szigorúan elkülönít ortho-

dox hitközségek. Egerben ez a folyamat tíz esztendvel

késbb következett be. A különválás oka valószínleg

az elhunyt J. H. Weiss helyére megválasztandó rabbi

személye körül felmerült vita volt. A hitközség többsége

rabbiképzt végzett, modern hitszónokot akart, a kisebb-

ség továbbra is a hagyományokhoz szigorúan ragaszkodó

rabbit óhajtott a hitközség élén látni.

Els — és a tragikus vég folytán — egyetlen f-
rabbijuknak az orthodoxok a tudományosságáról híres

Schreiber Simont, a „Chátám Szofér
M néven világhír

pozsonyi rabbi unokáját, a „K’táv Szofér” fiát választot-

ták meg. A szájhagyomány szerint lovasbandérium várta

a vasútállomáson. A templomban rabbi Jiszrael Wexler

és rabbi Jicchak Kaff fogadták az új frabbit. Egerbe

való megválasztása eltt hat éven át Oroszországban tar-

tózkodott, ahol alkalma volt a chaszidizmust közelebbrl

megismerni. Nem is ellenezte oly élesen ezt a népi moz-

galmat, mint eldje, is féltékenyen rködött azonban

hitközsége „oberlandi” szellemén. Nem engedte meg, pél-

dául, hogy a szimchat-tórai körmenetek alkalmával a

tóratekercsekkel a kézben chaszid módra táncoljanak.

Szigorúan ellenezte a chaszid községekben honos u.n.

szefárd imarend bevezetését stb. Hitközségének tagjai

számára a chaszidizmus szelleme egyébként is teljesen

idegen volt. Csak a huszas évek végén szervezkedett
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közé tartozik, a hitközség annak fenntartására a jöv-

ben is szívesen hoz áldozatot.

1868 után a tanítási nyelv már kizárólag magyar

volt. A német nyelvet csak a harmadik és a negyedik

osztályban tanították heti 2—2 órában. 1887-ben egy

„Szegény tanulókat felruházó egyesület" alakult, amely

minden évben legalább 12 szegény fiút látott el téli

ruhával. A szegény leányokat az Izraelita Negylet ru-

házta fel.

A vallási ismereteket heti 6—8 órában tanították.

Bibliatörténeten kívül biblia- és imafordítást is tanítot-

tak. Szombaton és ünnepnapokon nyilvános istentiszte-

letet tartottak, amelyeken a tanítók felváltva magyaráz-

ták a megfelel tóraszakaszt. A város többi iskoláiban

a hitoktatást a rabbi és a tanítók látták el.

1895-ben 262 tanulója volt az iskolának. A tandíj

80 krajcár — 1 forint 40 krajcár volt. A tanulók 40%-a

tandíjmentességet kapott. Az iskola fenntartása évente

4200 forintba került, amelybl 2200 forintot a hitközség

pénztárából, 1800 forintot tandíjakból, 200 forintot pedig

az adóhivatal által behajtott iskolaadóból fedeztek.

Ugyanakkor a hitközség egész költségvetése 13.000 fo-

rint volt. Az iskola fennállása óta a század végéig sem

állami, sem másféle segélyben nem részesült.

Az iskola egykori tanítói voltak: dr. Schönberger

Lázár, Knöpfler Lipót, Deutsch Soma és Hahn Vilmos.

1896-ban a következk alkották a tanító-testületet: Lak-

ner Mór igazgató 1855 óta, Müller Lázár 1861 óta, Weisz

Soma 1880 óta, Földes-Czigler Teréz 1882 óta és Jólesz-

Lakner Johanna a ni kézimunka tanítónje 1857 óta.

A férfitanítók évi fizetése 700 forint, a tanítóné 600

forint, a kézimunka-tanítóné pedig 400 forint volt.

Az iskolaszéket 1896-ban a következk alkották: Dr.

Schönberger Soma elnök, dr. Schwarcz Miksa rabbi, al-
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ben négyosztályú „felemi iskoláivá bvült, amelyben

négy férfitanító és egy ni kézimunka-tanítón volt al-

kalmazva. A fenntartási költségeket kezdettl fogva

részben a befizetett tandíjakból, de nagyobbrészt a hit-

község pénztárából fedezték. Az iskola nyolc éven át

egy bérházban volt elhelyezve. 1863-ban a hitközség

Grünbaum József akkori hitközségi elnök vezetése alatt

saját telkén szép új iskolaépületet emelt négy tágas

tanteremmel. A tanítási nyelv kezdetben részint magyar,

részint német volt. A bibliát németre fordították, a be-

széd- és értelemgyakorlatok magyarul folytak. Az ötve-

nes években az akkori elöljáróságnak nem csekély küz-

delmébe került, hogy iskolájában a magyar nyelv taní-

tását a hatóságokkal szemben megvédje. Kiváltkép dr.

Haas Mihály akkori kerületi figazgató — késbb kassai

püspök — valahányszor az iskolát meglátogatta, a ma-

gyar nyelv tanítása miatt a tanítókat megdorgálta.

„Wozu brauchen Sie diese Küchelsprache? Sie sind doch

Kaufleute und als solche sollten Sie nur die deutsche

Sprache pflégén!” A hetenkinti tanórák száma 32 volt;

ezekbl 12 órát a magyar, 12 órát a héber és 8 órát a

német tantárgyak tanítására fordítottak. A nagyszünidt

a nagyünnepek idején, szeptemberben és októberben tar-

tották.

1868-ban az új népoktatási törvény életbeléptetése-

kor a városi hatóság azt ajánlotta a hitközségnek, hogy

iskoláját adja át a városnak, hogy azt a városi iskolák-

kal együtt felekezetnélküli iskolává alakítsa át. Dr.

Schönberger Soma iskolaszéki elnök javaslatára a hit-

község elöljárósága az ajánlatot elutasította. A határo-

zat indokolásában az elöljáróság megállapítja, hogy nem-

csak felekezeti szempontból akarja a jöv nemzedék ne-

velését — mint eddig — biztosítani, hanem miután az

iskola minden tekintetben a megye legjelesebb iskolái
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vre nézve megtiltotta, hogy az érseki nyomdát ily izgató

röpiratok nyomására felhasználják.

Az 1868—69-ben lezajlott magyar zsidó kongresszus

után kettévált az ország zsidósága. Külön szervezetbe

tömörültek a haladók, a neológok és külön szervezked-

tek a hagyományhoz szigorúan ragaszkodók, az ortho-

doxok. Az egri hitközség egyik szervezethez sem csat-

lakozott. A kongresszus eltti helyzet — a status quo

ante — fenntartása mellett szállt síkra.

A hitközség egysége késbb mégis felbomlott. 1877-

ben a tagok egy része neológ hitközséget akart szer-

vezni. A hagyományh tagok ellenzésén ez a törekvés

meghiúsult ugyan, a heves viták azonban odáig fajultak,

hogy a frabbival az élen kb. harmincán elhagyták a

templomot és a gzmalom területén Schwarcz István

által rendelkezésre bocsájtott helyiségben külön imahá-

zat rendeztek be. Ez volt a késbbi orthodox hitközség

alapja. J. H. Weiss frabbinak 1879-ben bekövetkezett

halála után meg is alakult az autonóm orthodox hitköz-

ség. A templom és az iskola a statusquo hitközségé

maradt, az orthodoxok új templomot építettek maguk-

nak a Káptalan utca elején.

AZ ISKOLA

Az egri izraelita elemi iskolát 1855-ben alapították.

Azok közül, akik az iskola létrejöttén buzgón fáradoztak,

különösen három férfi érdemli meg, hogy nevüket meg-

örökítsék: Schwarcz István akkori hitközségi elnök, dr.

Schnberger Soma iskolaszéki elnök és Décsy Mór. Dr.

Schönberger Soma még a század végén is mint iskola-

széki elnök mködött.

Az iskola három osztállyal nyílt meg, de már 1859-
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egri érsek védelme alatt egy kolostorban talált menedé-

ket. Késbb mégis elfogták, Bécsbe hurcolták, ahol

hosszú ideig vizsgálati fogságban sínyldött. A törvény-

szék végülis felmentette. A megpróbáltatások aláásták

a frabbi egészségét. Erre mutat legalábbis a Chevra

Kadisa 1853. évi pénztárkönyvében található feljegyzés,

amely szerint az egylet pénztára dr. Brünauer Dávid

orvost a frabbi huzamos gyógykezeléséért 3 darab

arany honoráriumban részesítette.

1862-ben J. Grünbaum hitközségi elöljáró egy 26

oldalas röpiratot adott ki, amelybl kitnik, hogy a

rabbi és hitközsége között állandóan feszült volt a vi-

szony. A viszály többször foglalkoztatta a világi ható-

ságokat, a szomszédos hitközségek rabbijait, st még a

csendrséget is. Életének utolsó éveiben a hitközségi

tagok megakadályozták a rabbit templomi ülése hasz-

nálatában is.

A fenti röpiratból megtudjuk, hogy fennállásának

els két évtizedében a hitközség alkalmazottjai voltak:

M. H. Goldzieher rabbi-helyettes és hitszónok, Josef Stil-

ler hitoktató, B, Flaschner és Hermann Lisser metszk,

Jákob Schwarcz templomszolga.

Röviddel a hitközség megalapítása után felépült,

közvetlenül az Eger patak partján a templom, az az épü-

let, amelyet a húszas években kultúrházzá alakítottak

át. 1855-ben megnyüt a négytaneros népiskola. 1858-ban

861 zsidó lakott Egerben és 680 a környéken. 1869-ben

1370 volt az egri zsidó közösség lélekszáma, a város la-

kosságának 7.2%-a, 1880-ban már 2328 lélek, 11.3%.

A zsidók súrlódásmentesen illeszkedtek be a város

életébe. Az országszerte nagy port felvert tiszaeszlári per

hatása bizonyára Egerben is érezhet volt. Amikor Sa-

massa érseknek tudomására jutott, hogy az antiszemita

röpiratok egy része az érseki nyomdából kerül ki, a jö-
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részes kiírása: Miután a folyamodó Schwarcz István Sidó

folyamodásához csatolt oklevelekkel mindazt, hogy Tek.

Ns. Borsod vármegyébe kebelezett Sály helységben szü-

letett, mindazt, hogy becsületes magaviselet, hitelesen

beigazolta, 1840. évi 29. Törvénycikkely értelmében az

Eger városa kebelében való lakhatás nekie megengedtetik

s kérelemlevele a mellé csatolt 6 db. bizonyságlevelekkel

összesen 7 darabokban Érseki Eger Város Bírójához és

Tanácsához általtétetni rendeltetik”.

Az els „Sidó” így hát letelepszik Egerben. Most

már mind több „Sidó” jelentkezik letelepedési enge-

délyért, amit meg is kapnak 25 peng forint befizetése

után.

Már 1841-ben megszervezik a hitközséget. Alapítói

voltak: Schwarcz István gzmalomtulajdonos, Metzner

Áron brkeresked, Pressler Sámuel szeszgyáros, Bródy

Jakab gabonakeresked (az író Bródy Sándor apja),

Binéth Sámuel gazdálkodó. 1843-ban 27 taggal megala-

kul a Chevra Kadisa is.

A hitközség els rabbija Josef Hirsch Weiss volt.

Negyvenéves korában 1846-ban került az egri rabbiszék-

be Nyitra megyébl s mint a Felvidéken uralkodó u.n.

„oberlandi” orthodox szellem buzgó képviselje hevesen

ellenezte a chaszid mozgalmat és a vallási reformra irá-

nyuló mozgalmat egyaránt. Érdekes megjegyezni, hogy

a vakbuzgóan orthodox frabbi fia, rabbi Aháron Weise

a new-yorki konzervatív irányzatú Jewish Theological

Seminary egyik alapítója volt, ennek fia pedig, Stephen

S. Weise reform rabbi, a cionizmus amerikai úttörje,

kora egyetemes zsidóságának kiemelked vezéregyéni-

sége lett.

J. H. Weiss rabbi a magyar szabadságharc híve, a

magyar függetlenségi mozgalom lelkes szószólója volt. A
szabadságharc leveretése után menekülnie kellett. Az
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Egerbl megszökött zsidóról szól. Nem valószín, hogy

ez a zsidó Egerben lakott, csak ott volt elzárva.

1719-ben a megyéhez intézett királyi rendeletbl ki-

tnik, hogy Oppenheimer Emánuel zsidó fintéznek ga-

bonaraktára volt Egerben. Bizonyos, hogy maga nem
lakott a városban.

1767 április 27-én Eger, Heves és Küls-Szolnok me-

gyék jelentik a m. kir. helytartótanácsnak, hogy a me-

gye területén zsidó nem lakik.

Valószín, hogy a 18. század végén és a 19. század

elején a liberalizáló törekvések nyomán könnyebben kap-

hattak zsidók hosszabb idre szóló tartózkodási enge-

délyt Egerben. Fischer Simon az els zsidó, akirl tud-

juk, hogy 1825 körül letelepedésre kért engedélyt és

1832-ben Schwarcz Náftálival együtt Pyrker érsek aján-

lására meg is kapta. A város szélén, a Makiári hóstya

végén lakhattak. Fischer szeszfzéssel foglalkozott,

Schwarcz brcserzéssel.

AZ EGYSÉGES HITKÖZSÉG

1840-ben lépett életbe az a törvény, amely biztosítja

a zsidók számára a letelepedés jogát Magyarország egész

területén. Addig a zsidók általában az Eger-környéki fal-

vakban — Kerecsenden, Felstárkányon, Bükkzsércen,

stb. laktak s onnan jártak be Egerbe ügyeik elintézésére.

1840 december havában nyújtja be az els zsidó, a

sályi születés Schwarcz István „Pyrker János László

egri érsek excellenciájához, kegyes és kegyelmes párt-

fogó urához” kérvényét az Egerbe való betelepedése iránt,

amelyet a következképpen intéznek el: „Az 1841 január

másodikán a Nagyméltóságu Egri Ketts Uraság részé-

rl Egerben tartott közös Tanácskozás Jegyzkönyvének
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együtt távoztak. Magas katonai pozíciókat is beteríthet-

tek. A nógrádi magyarok „az Eghri Sidó Memhet Pas-

sá”-ra panaszkodnak egy átiratban, akinek katonái em-

berben és vagyonban súlyos károkat okoztak nekik.

Rabbi Szimchá Kben budai rabbi 1660-ban említi

Egert, mint olyan hitközséget, amelyben válólevelet,

get-et, állítottak ki.

Dr. Márton Lajos jeruzsálemi történész szerint az

egri vár falán és a jeruzsálemi városfalon azonos épí-

tész-jelek találhatók. Feltehet, hogy ugyanazok az épí-

tészek, akik 1536-ban a jeruzsálemi óváros falát felépí-

tették, 25—30 évvel késbb az egri vár megersítésén

dolgoztak.

A törökök kizése után nem sok zsidó maradhatott

Egerben. Batthyányi Ádám valamelyik alkalmazottjának

1693. évi számadáskönyvében még szerepel egy tétel:

„Egri Sidó pénzi f. 500. d.”, de már egy 1695-ben Fe-

nessy György egri püspök, mint földesúr és Eger városa

közt létrejött megállapodás szerint eretnekek — valószí-

nleg reformátusok — és zsidók a városban nem lak-

hatnak.

A fenti megállapodást igyekeztek az egriek szigo-

rúan betartani. Erre utal 1701-bl az az átirat, amelyben

I. Lipót király az egri püspöknek erélyesen megparan-

csolja, hogy bocsássa szabadon azt a két magyarbródi

zsidót, akiket ártatlanul börtönbe vetettek és gondoskod-

jék arról, hogy se személyükben, se vagyonúkban kárt

ne szenvedjenek. Ezek a zsidók már azeltt éveken át

kereskedtek a városban és az ottani kamarai tisztvise-

lkkel serfzde üzemeltetésére szerzdést kötöttek. Fel-

tehet, hogy az említett zsidók nem laktak, nem is lak-

hattak a városban és túllépték azt az 1—2 napot, amit

ügyeik rendezésére engedélyeztek számukra.

Egy 1715-bl származó okmány egy csdbejutott és
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ELTÖRTÉNET

Valószín, hogy Egerben évszázadokkal ezeltt már

éltek zsidók, de ezt tényként, az itt-ott fellelhet okmá-

nyok nem bizonyítják kétséget kizáró módon.

Az els nyom 1420-ra vezet vissza. Régi magyar

kútforrások ebbl az esztendbl említik egy rabbi Az-

riel ha-egri nevet, „aki írt az év minden napjára dicsé-

retet és éneket. 5
' Szövegkritikusok azonban valószínnek

tartják, hogy a névben elírás történt és „ha-egri
5
’ he-

lyett „ha-ezri” olvasandó.

Csetneki András egri várnagy 1465-bl származó

végrendeletében felsorolja értéktárgyait, amelyek egy

Joszé nev zsidónál vannak.

1560-ban és 61-ben Verancsics Antal egri püspök

Bajorországból és Morvaországból hozat üveggyártó zsi-

dókat az egri várban álló és valószínleg az 1552-es

ostromban megsérült épületek ablakainak beüvegezésére.

Érdemes megemlíteni, hogy ugyanez az egri püspök

1567-ben Konstantinápolyban tárgyalt Don Joszéf Naszi

naxosi herceggel, a szultán zsidó miniszterével, akit

Miksa császárnak küldött jelentésében melegen méltatott.

Feltehet, hogy Verancsics püspök szívesen látta zsidók

letelepedését székvárosában.

A török hódoltság idején a megszállt területen s így

Egerben is Spanyolországból 1492-ben kizött és az oz-

mán birodalomban menhelyre talált zsidók telepedtek

meg. Spanyol nyelven beszéltek, a szefárd rítust követ-

ték. Községet alkottak, vallási kérdéseikben Konstanti-

nápoly és Szaloniki rabbijai döntöttek. Jó soruk volt.

Bérleteket bírtak, államhivatalt viseltek, szabadon keres-

kedtek. A törökökkel jöttek és 1686-ban a törökökkel
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1944' júniusának egy zivataros napján a város kive-

tette magából zsidó polgárait . A vallásos egri katolikusok

számára a Via Dolorosa itt van Jeruzsálemben. A mi Via

Dolorosánk az egri Újvilág-utcában és Uszoda-utcában, a

gettó helyén kezddik és a 16 km-es kerecsendi országúton

a téglagyárig, majd onnan a maklári vasutáüomásig tart .

Ezen az utón zték kakastollas magyar pribékek szüleinket,

testvéreinket, asszonyainkat
9
gyermekeinket a kínhalál felé .

Eger város zsidó lakosságának apraja-nagyja, több mint

másfélezer lélek szenvedte végig ezt az utat. És ezen a Via

Dolorosán nem voltak Kirenei Simonok, akik a nehéz batyu

terhén könnyítettek volna; nem voltak Veronikák, hogy a

verejtékez homlokokat megtöröljék . Kárörvend vigyor,

vagy legjobb esetben részvétlen közöny kisérte ket volt

egri polgártársaik részérl Úristen, hogyan tudod ezt nekik

megbocsájtani!?

Jeruzsálem, 5735/1974 chanukkáján.

Ehrenfeld Artúr



BEVEZET

Eger zsidósága nem különíthet el Magyarország zsi-

dóságától. Felvirágzása és pusztulása egyaránt a magyar

zsidóságéval azonos körülmények között ment végbe. Az

egri zsidók élete részleteiben mégis különbözött minden más

zsidó közösség életétl. Szellemi fejldésükre nemcsak a

templom és az iskola volt hatással, hanem az egri vár, a

Bükk és a Mátra is. Nevelik nemcsak a rabbik és a taní-

tók voltak
,
hanem az egész sajátos egri társadalmi kör-

nyezet.

Az alábbiakban ezt az életet idézzük fel. Nem történet-

tudósok írták ezt a könyvecskét és nem történészeknek szán-

ták. (Távol hitközségi, városi és megyei archívumoktól
,
a

helyi sajtó termékeitl
, tudományos munka nem is lehetsé-

ges.) Magunknak írtk
,
mintegy házi használatra, de fleg

az utánunk következ nemzedéknek. Gyermekeink számára

rögzítjük azt a világot, amelyben szüléink, nagyszüléink

éltek, dolgoztak, boldogultak. Bemutatjuk intézményeiket,

vezetiket úgy, ahogy képük régi írásokból kihámozható és

ahogy még él emlékeinkbl felénk tekintenek.

Egy évszázadon át élt és virágzott az egri zsidó közösség.

Csodálatos, mit alkottak apáink e rövid id alatt. Fellendí-

tették az ipart és a kereskedelmet egy kisvárosban, amely

éppen hogy lerázta magáról a feudalizmus gazdasági bék-

lyóit. Minta-szlgazdaságokat létesítettek olyan emberek

között, akik évszázadokon át mvelték a mezgazdaságnak

ezt az ágát. A maguk körében vallási, kulturális és szociális

intézmények egész sorát hozták létre és tartották fenn.

Bárha emberi és zsidó magatartásuk például szolgálna

kés utódaiknak.



„Aki együtt szenved a közösséggel, részt kap an-

nak vigaszából is”. (Talmud)
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